ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΒ΄, 11 Νοεµβρίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1: Εγκλήµατα στην αλλοδαπή που τιµωρούνται
πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόµους - Μετονοµασία
του αδικήµατος της ψευδορκίας σε ψευδή κατάθεση Τροποποίηση της περ. ε΄ του άρθρου 8 ΠΚ
Άρθρο 2: Απρόσφορη απόπειρα - Προσθήκη άρθρου 43
στον ΠΚ
Άρθρο 3: Δικαστική επιµέτρηση της ποινής - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 79 ΠΚ
Άρθρο 4: Επιµέτρηση και απότιση χρηµατικής ποινής Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση των παρ. 5
και 6 του άρθρου 80 ΠΚ
Άρθρο 5: Επιµέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ
Άρθρο 6: Προσθήκη της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας για τον υπολογισµό του χρόνου προσωρινής κράτησης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 82
ΠΚ
Άρθρο 7: Μειωµένη ποινή - Τροποποίηση του άρθρου
83 ΠΚ
Άρθρο 8: Συνολική ποινή στην περίπτωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 94 ΠΚ
Άρθρο 9: Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 99 ΠΚ
Άρθρο 10: Αναστολή εκτέλεσης µέρους της ποινής Αντικατάσταση του άρθρου 100 ΠΚ
Άρθρο 11: Ανάκληση της αναστολής - Αντικατάσταση
του άρθρου 101 ΠΚ

Άρθρο 12: Άρση της αναστολής - Αντικατάσταση της
παρ. 1 του άρθρου 102 ΠΚ
Άρθρο 13: Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης - Τροποποίηση του άρθρου 103 ΠΚ
Άρθρο 14: Δικαστικές δαπάνες και παρεπόµενες ποινές - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104 ΠΚ
Άρθρο 15: Διάρκεια κοινωφελούς εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Α ΠΚ
Άρθρο 16: Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Β ΠΚ
Άρθρο 17: Έκτιση της ποινής στην κατοικία - Τροποποίηση του άρθρου 105 ΠΚ
Άρθρο 18: Παροχή κοινωφελούς εργασίας - Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ
Άρθρο 19: Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης - Τροποποίηση των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 105Β ΠΚ
Άρθρο 20: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 ΠΚ
Άρθρο 21: Ανάκληση της απόλυσης - Τροποποίηση του
άρθρου 107 ΠΚ
Άρθρο 22: Άρση της απόλυσης - Τροποποίηση του άρθρου 108 ΠΚ
Άρθρο 23: Συνέπειες της µη ανάκλησης - Τροποποίηση
του άρθρου 109 ΠΚ
Άρθρο 24: Χορήγηση της υπό όρο απόλυσης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 110 ΠΚ
Άρθρο 25: Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής µε ηλεκτρονική επιτήρηση - Τροποποίηση
των παρ. 6, 7 και 8 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 110Α
ΠΚ
Άρθρο 26: Αναστολή της παραγραφής - Τροποποίηση
της παρ. 2 και αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 113
ΠΚ
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Άρθρο 27: Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των
ποινών - Τροποποίηση του άρθρου 119 ΠΚ
Άρθρο 28: Απόλυση υπό όρο - Τροποποίηση των παρ. 3
και 6 του άρθρου 129 ΠΚ
Άρθρο 29: Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση - Τροποποίηση των
παρ. 5 και 6 του άρθρου 129Α ΠΚ
Άρθρο 30: Νεαροί ενήλικες - Τροποποίηση του άρθρου
του 133 ΠΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 30: Εσχάτη προδοσία - Αναµόρφωση της ποινής
- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 134 ΠΚ
Άρθρο 31: Δωροληψία πολιτικών προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 159 ΠΚ
Άρθρο 32: Δωροδοκία πολιτικών προσώπων - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 159Α ΠΚ
Άρθρο 33: Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου
168 ΠΚ
Άρθρο 34: Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συµφωνιών που επικυρώθηκαν από συµβολαιογράφο - Τροποποίηση του άρθρου 169Α ΠΚ
Άρθρο 35: Αξιόποινη υποστήριξη - Τροποποίηση της
παρ. 3 του άρθρου 187Β ΠΚ
Άρθρο 36: Διασπορά ψευδών ειδήσεων - Αντικατάσταση του άρθρου 191 ΠΚ
Άρθρο 37: Παραχάραξη νοµίσµατος και άλλων µέσων
πληρωµής - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 207 ΠΚ
Άρθρο 38: Κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων και άλλων µέσων πληρωµής - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 208 ΠΚ
Άρθρο 39: Προπαρασκευαστικές πράξεις - Τροποποίηση του άρθρου 211 ΠΚ
Άρθρο 40: Διακεκριµένη περίπτωση πλαστογραφίας Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 216 ΠΚ
Άρθρο 41: Ψευδής κατάθεση - Προσθήκη παρ. 4 στο
άρθρο 224 ΠΚ
Άρθρο 42: Δωροληψία υπαλλήλου - Αντικατάσταση
της παρ. 5 του άρθρου 235 ΠΚ
Άρθρο 43: Δωροδοκία υπαλλήλου - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 236 ΠΚ
Άρθρο 44: Ευνοϊκά µέτρα - Κατάργηση της παρ. 1 και
τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 263Α ΠΚ
Άρθρο 45: Εµπρησµός - Αντικατάσταση του άρθρου
264 ΠΚ
Άρθρο 46: Εµπρησµός σε δάση - Αντικατάσταση του
άρθρου 265 ΠΚ
Άρθρο 47: Πληµµύρα - Τροποποίηση του άρθρου 268
ΠΚ
Άρθρο 48: Έκρηξη - Τροποποίηση του άρθρου 270 ΠΚ
Άρθρο 49:Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εµπρηστικών υλών -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
272 ΠΚ
Άρθρο 50 : Κοινώς επικίνδυνη βλάβη - Τροποποίηση
του άρθρου 273 ΠΚ
Άρθρο 51: Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 275 ΠΚ
Άρθρο 52 : Πρόκληση ναυαγίου - Τροποποίηση του άρθρου 277 ΠΚ
Άρθρο 53: Δηλητηρίαση πραγµάτων προορισµένων για
χρήση από το κοινό από αµέλεια - Αντικατάσταση της

παρ. 3 του άρθρου 279 ΠΚ
Άρθρο 54:Επιβλαβή φάρµακα - Προσθήκη άρθρου 281
ΠΚ
Άρθρο 55: Παραβίαση µέτρων για την πρόληψη ασθενειών από αµέλεια - Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 285 ΠΚ
Άρθρο 56: Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής από αµέλεια - Τροποποίηση του άρθρου 286 ΠΚ
Άρθρο 57: Έµπρακτη µετάνοια και δικαστική άφεση
της ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 ΠΚ
Άρθρο 58: Επικίνδυνες παρεµβάσεις στην οδική συγκοινωνία - Τροποποίηση του άρθρου 290 ΠΚ
Άρθρο 59: Επικίνδυνη οδήγηση - Τροποποίηση του άρθρου 290Α ΠΚ
Άρθρο 60 : Επικίνδυνες παρεµβάσεις στη συγκοινωνία
µέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών - Τροποποίηση του άρθρου 291 ΠΚ
Άρθρο 61: Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 292Α ΠΚ
Άρθρο 62: Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 293 ΠΚ
Άρθρο 63 : Ανθρωποκτονία µε δόλο - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 299 ΠΚ
Άρθρο 64: Σωµατική βλάβη - Τροποποίηση των παρ. 1
και 2 του άρθρου 308 ΠΚ
Άρθρο 65 : Επικίνδυνη σωµατική βλάβη - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση του άρθρου 309 ΠΚ
Άρθρο 66 : Βαριά σωµατική βλάβη - Αντικατάσταση
του άρθρου 310 ΠΚ
Άρθρο 67: Σωµατική βλάβη από αµέλεια - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 314 ΠΚ
Άρθρο 68: Εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας υπαλλήλου - Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση Προσθήκη άρθρου 315Α στον ΠΚ
Άρθρο 69 : Εµπορία ανθρώπων - Τροποποίηση των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 323Α ΠΚ
Άρθρο 70 : Αυτοδικία - Τροποποίηση του άρθρου 331
ΠΚ
Άρθρο 71: Βιασµός - Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 336 ΠΚ
Άρθρο 72: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 337 ΠΚ
Άρθρο 73 : Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε
γενετήσια πράξη - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 338 ΠΚ
Άρθρο 74 : Γενετήσιες πράξεις µε ανηλίκους ή ενώπιόν τους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 339 ΠΚ
Άρθρο 75 : Γενική διάταξη για τα άρθρα 338 και 339 ΠΚ
- Προσθήκη άρθρου 340 στον ΠΚ
Άρθρο 76 : Κατάχρηση ανηλίκων - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 342 ΠΚ
Άρθρο 77 : Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου
που αναζητά εργασία - Αντικατάσταση της περ. β΄ του
άρθρου 343 ΠΚ
Άρθρο 78: Έγκληση - Τροποποίηση του άρθρου 344 ΠΚ
Άρθρο 79: Γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 345 ΠΚ
Άρθρο 80: Πορνογραφία ανηλίκων - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 348Α ΠΚ
Άρθρο 81: Μαστροπεία - Τροποποίηση του άρθρου 349
ΠΚ
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Άρθρο 82: Γενετήσια πράξη µε ανήλικο έναντι αµοιβής
- Τροποποίηση του άρθρου 351Α ΠΚ
Άρθρο 83: Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 353 ΠΚ
Άρθρο 84: Παραµέληση της εποπτείας ανηλίκου - Τροποποίηση του άρθρου 360 ΠΚ
Άρθρο 85 : Παραβάσεις σχετικά µε την υιοθεσία ανηλίκου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 360Α ΠΚ
Άρθρο 86: Κλοπή - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ
Άρθρο 87 : Υπεξαίρεση - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 375 ΠΚ
Άρθρο 88 : Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας - Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 377 ΠΚ
Άρθρο 89 : Ληστεία - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 380 ΠΚ
Άρθρο 90 : Προϋποθέσεις αποχής από την ποινική δίωξη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 381 ΠΚ
Άρθρο 91: Εκβίαση - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 385 ΠΚ
Άρθρο 92 : Απάτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 386 ΠΚ
Άρθρο 93: Απάτη µε υπολογιστή - Τροποποίηση της
περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 386Α ΠΚ
Άρθρο 94: Απιστία - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 390 ΠΚ
Άρθρο 95: Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 4 στο
άρθρο 394 ΠΚ
Άρθρο 96 : Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό
τοµέα - Τροποποίηση του άρθρου 396 ΠΚ
Άρθρο 97: Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα - Προσθήκη άρθρου 398 στον ΠΚ
Άρθρο 98 : Τοκογλυφία - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση του άρθρου 404 ΠΚ
Άρθρο 99: Γενική διάταξη για την άσκηση της ποινικής
δίωξης κατ’ έγκληση στο αδίκηµα του άρθρου 394 ΠΚ Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 405 ΠΚ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 100: Δικαιώµατα του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου στο πλαίσιο της ανώτατης εποπτείας στην ανάκριση - Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 32 ΚΠΔ
Άρθρο 101: Προθεσµία περάτωσης προκαταρκτικής εξέτασης και έλεγχος αδικαιολόγητης υπέρβασης αυτής Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 35 ΚΠΔ
Άρθρο 102: Κίνηση ποινικής δίωξης επί ανηλίκων για
πράξεις που αν τις διέπραττε ο ανήλικος, θα διατασσόταν προκαταρκτική εξέταση - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 43 ΚΠΔ
Άρθρο 103: Αποχή από την ποινική δίωξη µαρτύρων
δηµοσίου συµφέροντος µε πράξεις του προϊσταµένου εισαγγελέα του τµήµατος οικονοµικού εγκλήµατος - Τροποποίηση του άρθρου 47 ΚΠΔ
Άρθρο 104: Κήρυξη απαράδεκτης νέας δίωξης για την
ίδια πράξη λόγω εκκρεµοδικίας - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 57 ΚΠΔ
Άρθρο 105: Αναβολή µε πράξη του εισαγγελέα κάθε ενέργειας κατά του θύµατος για την περίπτωση διάπραξης του εγκλήµατος του άρθρου 351Α ΠΚ - Τροποποίηση
των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 59 ΚΠΔ

Άρθρο 106: Δικαίωµα παράστασης του κατηγορούµενου ανηλίκου µε συνήγορο - Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 99 ΚΠΔ
Άρθρο 107 : Αρµοδιότητα µονοµελούς εφετείου επί εγκληµάτων του Δασικού Κώδικα και του νόµου περί προστασίας των δασών - Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 110 ΚΠΔ
Άρθρο 108 : Αρµοδιότητα τριµελούς εφετείου επί κακουργηµάτων αρµοδιότητας του µονοµελούς εφετείου Τροποποίηση των περ. 5 και 6 της παρ. Α του άρθρου 111
ΚΠΔ
Άρθρο 109 : Αρµοδιότητα µονοµελούς πληµµελειοδικείου επί των αδικηµάτων του πρώτου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 157 του ν. 2760/2001 του πρώτου εδαφίου
της παρ. 8 του άρθρου 7, του πρώτου εδαφίου της παρ.
13 του άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του ν. 2168/1993 και της παρ. 1 του άρθρου 372
ΠΚ - Τροποποίηση του άρθρου 115 ΚΠΔ
Άρθρο 110: Εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα περί
Δικηγόρων επί πληµµελήµατος σε βάρος µελών δικαστηρίου - Αντικατάσταση τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 117 ΚΠΔ
Άρθρο 111: Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου - Τροποποίηση της περ. β΄ του
άρθρου 119 ΚΠΔ
Άρθρο 112: Εξαίρεση από την παραποµπή στον εισαγγελέα σε περίπτωση αναρµοδιότητας του µονοµελούς
πληµµελειοδικείου - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 120
ΚΠΔ
Άρθρο 113: Αναρµοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως - Αντικατάσταση του άρθρου 121 ΚΠΔ
Άρθρο 114: Αρµοδιότητα προϊσταµένου οικονοµικού εγκλήµατος επί της εποπτείας και του συντονισµού των
εισαγγελέων οικονοµικού εγκλήµατος - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 132 ΚΠΔ
Άρθρο 115: Ιδιότητα του παριστάµενου στην ποινική
διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας ως διόρθωση και συµπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 145 ΚΠΔ
Άρθρο 116: Ανάλυση DNA επί αυτοφώρων εγκληµάτων - Εποπτεία του ειδικού αρχείου γενετικών τύπων Καταστροφή στοιχείων - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 201 ΚΠΔ
Άρθρο 117: Μαρτυρία συγκατηγορουµένου ως µόνο αποδεικτικό µέσο - Τροποποίηση του άρθρου 211 ΚΠΔ
Άρθρο 118 : Προστασία µαρτύρων µέσω µετεγκατάστασης σε άλλη χώρα - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 218 ΚΠΔ
Άρθρο 119: Κατάθεση µάρτυρα χωρίς αναφορά της πηγής πληροφοριών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
224 ΚΠΔ
Άρθρο 120 : Εξέταση ανήλικων µαρτύρων θυµάτων
προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 7
του άρθρου 227 ΚΠΔ
Άρθρο 121: Μάρτυρες θύµατα προσβολής προσωπικής
και γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής - Τροποποίηση των παρ. 1, 5
και 6 του άρθρου 228 ΚΠΔ
Άρθρο 122: Χωρισµός της υπόθεσης επί συναφών εγκληµάτων και εισαγωγή της στο δικαστικό συµβούλιο -
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Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 245 ΚΠΔ
Άρθρο 123: Αρµοδιότητα για την άρση κατάσχεσης Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή - Τροποποίηση του
τίτλου και της παρ. 3 του άρθρου 269 ΚΠΔ
Άρθρο 124: Λόγοι επιβολής περιοριστικών όρων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 282 ΚΠΔ
Άρθρο 125 : Κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση - Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισµού για το
πληµµέληµα της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά
συρροή - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 284
ΚΠΔ
Άρθρο 126: Ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων περί αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης µετά από παραπεµπτικό βούλευµα επί του κατ’ οίκον περιορισµού µε
ηλεκτρονική επιτήρηση σε σχέση µε τη διάρκεια, άρση,
εξακολούθηση ή παράτασή του - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 285 ΚΠΔ
Άρθρο 127: Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων - Τροποποίηση του άρθρου 287 ΚΠΔ
Άρθρο 128: Έναρξη υπολογισµού της προθεσµίας άσκησης προσφυγής του κατηγορουµένου - Δυνατότητα
άρσης των περιοριστικών όρων - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 290 ΚΠΔ
Άρθρο 129: Επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’ οίκον
περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση -Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 292 ΚΠΔ
Άρθρο 130: Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε
περίπτωση συρροής εγκληµάτων - Αντικατάσταση του
τίτλου του άρθρου 293 ΚΠΔ
Άρθρο 131: Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισµού και περιοριστικών όρων µετά την παραποµπή του κατηγορουµένου - Αντικατάσταση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 294 ΚΠΔ
Άρθρο 132: Προϋποθέσεις απόδοσης της εγγύησης Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο
299 ΚΠΔ
Άρθρο 133: Περάτωση της κύριας ανάκρισης σε υποθέσεις ανηλίκων κατηγορουµένων, πληµµεληµάτων και
αγνώστου δράστη - Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 5 του
άρθρου 308 ΚΠΔ
Άρθρο 134: Υποχρεωτικός διορισµός δικηγόρου για
πληµµελήµατα για τα οποία ο νόµος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 340 ΚΠΔ
Άρθρο 135: Ενηµέρωση του κατηγορουµένου πριν από
την απόφαση για την ενοχή - Αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 343 ΚΠΔ
Άρθρο 136: Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης, εφόσον ο κατηγορούµενος δεν µπορεί να ασκήσει έφεση
- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 430 ΚΠΔ
Άρθρο 137: Ποια είναι τα ένδικα µέσα - Αντικατάσταση
του άρθρου 462 ΚΠΔ
Άρθρο 138: Άσκηση ενδίκων µέσων από τον εισαγγελέα - Τροποποίηση του άρθρου 465 ΚΠΔ
Άρθρο 139: Παραδεκτή άσκηση ενδίκου µέσου ως προϋπόθεση αναστολής - Χορήγηση αναστολής από το τριµελές ή πενταµελές εφετείο - Τροποποίηση του άρθρου
471 ΚΠΔ
Άρθρο 140: Προθεσµία για την άσκηση των ένδικων
µέσων σε περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης - Πότε άρχεται η προθεσµία για την άσκηση α-

ναίρεσης - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
473 ΚΠΔ
Άρθρο 141: Τρόπος άσκησης αναίρεσης από τον κατηγορούµενο - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ.
2Α στο άρθρο 474 ΚΠΔ
Άρθρο 142: Όταν το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο
λόγω έλλειψης εννόµου συµφέροντος - Άσκηση ενδίκου
µέσου από κρατούµενο αναιρεσείοντα - Παραδεκτό ενδίκου µέσου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη
νέας παρ. 2Α στο άρθρο 476 ΚΠΔ
Άρθρο 143: Σε ποιους επιτρέπεται έφεση κατά του
βουλεύµατος - Τροποποίηση του άρθρου 477 ΚΠΔ
Άρθρο 144: Άσκηση έφεσης κατά του βουλεύµατος
του συµβουλίου πληµµελειοδικών από τον κατηγορούµενο για λόγους εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής
ποινικής διάταξης - Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 478 ΚΠΔ
Άρθρο 145: Προθεσµία άσκησης αίτησης αναίρεσης
κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου πληµµελειοδικών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 483 ΚΠΔ
Άρθρο 146: Παραδεκτό άσκησης αίτησης αναίρεσης
ως προϋπόθεση για την εξέτασή της - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 484 ΚΠΔ
Άρθρο 147: Αυτεπαγγέλτως εξεταζόµενα ζητήµατα επί παραδεκτής έφεσης κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρµοδιότητα - Τροποποίηση του άρθρου 488 ΚΠΔ
Άρθρο 148: Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης τριµελούς πληµµελειοδικείου και εφετείου για
πληµµελήµατα από τον κατηγορούµενο και τον εισαγγελέα - Τροποποίηση της περ. β΄ και κατάργηση της περ.
δ΄ του άρθρου 489 ΚΠΔ
Άρθρο 149: Έφεση στην περίπτωση µη καταβολής χρηµατικής ποινής - Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 490
ΚΠΔ
Άρθρο 150: Άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα εφετών κατά καταδικαστικής απόφασης του µονοµελούς εφετείου της περιφέρειας του εφετείου του - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 491 ΚΠΔ
Άρθρο 151: Ανασταλτική δύναµη της έφεσης - Τροποποίηση της παρ. 2 κατάργηση της παρ. 3 και αντικατάσταση πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 497 ΚΠΔ
Άρθρο 152: Επιδόσεις επί έφεσης σε περίπτωση µη
διορισµού αντικλήτου ή µη ακριβούς δηλωθείσας διεύθυνσης - Τροποποίηση του άρθρου 498 ΚΠΔ
Άρθρο 153: Παραδεκτό της έφεσης - Απουσία του εκκαλούντος κατά τη νέα συζήτηση µετά από διακοπή ή αναβολή - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 και προσθήκη
παρ. 4 στο άρθρο 501 ΚΠΔ
Άρθρο 154: Αρµόδιο δικαστήριο για την τύχη της εγγύησης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 503 ΚΠΔ
Άρθρο 155: Προθεσµία αναίρεσης για τον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου - Τροποποίηση του άρθρου 507 ΚΠΔ
Άρθρο 156: Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως - Αυτεπάγγελτη εφαρµογή του επιεικέστερου νόµου που ισχύει µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου - Τροποποίηση του άρθρου 511
ΚΠΔ
Άρθρο 157: Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση
σηµειώµατος - Αντικατάσταση του άρθρου 513 ΚΠΔ
Άρθρο 158: Μη δυνατότητα άσκησης δεύτερης αναίρεσης - Τροποποίηση του άρθρου 514 ΚΠΔ
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Άρθρο 159: Σύνθεση του δικαστηρίου της παραποµπής
- Αντικατάσταση του άρθρου 522 ΚΠΔ
Άρθρο 160: Προθεσµία για την υποβολή της αίτησης
για επανεξέταση προταθέντος λόγου αναίρεσης - Τροποποίηση του άρθρου 523 ΚΠΔ
Άρθρο 161: Δέσµευση των αποφάσεων της ολοµέλειας και των τµηµάτων του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση στο δικαστήριο της παραποµπής - Προσθήκη εδαφίου
στην παρ. 1 του άρθρου 524 ΚΠΔ
Άρθρο 162: Αίτηση και προϋποθέσεις για επανάληψη
ποινικής διαδικασίας σε όφελος του καταδικασµένου Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 525 ΚΠΔ
Άρθρο 163: Αντικατάσταση τίτλου εβδόµου βιβλίου
ΚΠΔ
Άρθρο 164: Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων για
το ίδιο έγκληµα - Τρόπος κλήτευσης του καταδικασθέντος στο αρµόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση του άρθρου
550 ΚΠΔ
Άρθρο 165: Αρµόδιο δικαστήριο για τον καθορισµό της
συνολικής ποινής επί καταδικών που απαγγέλθηκαν από
δικαστήρια ανηλίκων για διαφορετικά εγκλήµατα - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 551 ΚΠΔ
Άρθρο 166: Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας
ποινής επί περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων
κατά του ιδίου προσώπου - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 552 ΚΠΔ
Άρθρο 167: Βεβαίωση χρηµατικών ποινών - Τροποποίηση του άρθρου 553 ΚΠΔ
Άρθρο 168: Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης - Τροποποίηση του άρθρου 556 ΚΠΔ
Άρθρο 169: Μη εξαίρεση από την ιδιάζουσα δωσιδικία
δικηγόρων ή δικαστών για τα αδικήµατα του α.ν. 86/1967
και του α.ν. 690/1945 - Τροποποίηση του άρθρου 586
ΚΠΔ
Άρθρο 170: Αναβολή εκτέλεσης επί ποινής που έχει
µετατραπεί σε χρηµατική - Προσθήκη άρθρου 593 στον
ΚΠΔ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 171: Δέσµευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων - Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και
10 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018
Άρθρο 172: Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3663/2008
Άρθρο 173: Αρµόδια Αρχή για κοινή οµάδα έρευνας Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3663/2008
Άρθρο 174 : Δυνατότητα άρσης του απορρήτου για τη
διακρίβωση των κακουργηµάτων της βαριάς σκοπούµενης σωµατικής βλάβης, του εµπρησµού σε δάση, κλοπής
και απάτης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
2225/1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 175: Αρµόδιος Συµβολαιογράφος για την διενέργεια του πλειστηριασµού- Ακατάσχετες απαιτήσεις
που προβλέπονται σε ειδικότερους νόµους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 959, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 982, της παρ. 1 του άρθρου 985 και της παρ. 1 του
άρθρου 998 ΚΠολΔ
Άρθρο 176: Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση

στην περ. ζ), η), θ), ι), ια) και προσθήκη της περ. ιβ) της
παρ. του 6 άρθρου 116 του ν. 4842/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 177: Ρυθµίσεις σχετικά µε το Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλµένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4786/2021
Άρθρο 178: Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεµείς υποθέσεις αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4786/2021
Άρθρο 179: Απόσπαση δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 51 Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 180: Απασχόληση δικαστικών λειτουργών στο
εθνικό τµήµα του συστήµατος πληροφοριών της Σύµβασης Εφαρµογής Σένγκεν - Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997
Άρθρο 181: Ανακατανοµή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 182: Περιορισµοί στο δικαίωµα της παραίτησης
δικαστικού υπαλλήλου - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 214 του ν. 4798/2021
Άρθρο 183: Κατάργηση αποκλεισµού του δικαιώµατος
παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο - Κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 15 του
ν. 3126/2003
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 184: Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση της
παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2, 3 και 4 στο άρθρο 465 ΠΚ
Άρθρο 185: Μεταβατική διάταξη για την αποδέσµευση
και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που
δεσµεύθηκαν από την Αρχή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 186: Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 187: Ρύθµιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθµ. 7
του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 16 στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 188: Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε
υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Άρθρο 189: Διάθεση ποσού από τα έσοδα του Ταµείου
Ενεργειακής Μετάβασης για τη χορήγηση επιδόµατος
θέρµανσης και για παρεµφερείς σκοπούς - Τροποποίηση
του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
COVID-19
Άρθρο 190: Υπηρεσία ενηµέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 191: Σύσταση Μητρώων εµβολιασµένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Προσθήκη άρθρου
55Α στον ν. 4764/2020
Άρθρο 192: Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 193: Ρυθµίσεις για την καταβολή επιχορήγησης
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προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών µέτρων των εµβολιασθέντων ατόµων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του
άρθρου 34 του ν. 4816/2021
Άρθρο 194: Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) - Τροποποίηση της παρ. 3 και της παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
Άρθρο 195: Τροποποίηση καταργούµενων διατάξεων
του ν. 4727/2020 - Αντικατάσταση της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 196: Ανοικτό πρόγραµµα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»
Άρθρο 197: Επέκταση του ανοιχτού προγράµµατος εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούµενων θέσεων εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 1 και 12 του άρθρου 28 του
ν. 4726/2020
Άρθρο 198: Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος για τον µήνα Δεκέµβριο 2021
Άρθρο 199: Επέκταση ρύθµισης ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 4756/2020
Άρθρο 200: Παράταση συµβάσεων καθαριότητας eΕΦΚΑ
Άρθρο 201: Έκτακτα και επείγοντα µέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισµό της
27ης.9.2021
Άρθρο 202: Δελτία ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 203: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1
Εγκλήµατα στην αλλοδαπή που τιµωρούνται
πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόµους - Μετονοµασία
του αδικήµατος της ψευδορκίας σε ψευδή κατάθεση Τροποποίηση της περ. ε΄ του άρθρου 8 ΠΚ
Στην περ. ε΄ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα
(ν. 4619/2019, Α΄ 95) η λέξη «ψευδορκία» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ψευδή κατάθεση» και το άρθρο 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Εγκλήµατα στην αλλοδαπή που τιµωρούνται
πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόµους
Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται σε ηµεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόµους του
τόπου τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέστηκαν
στην αλλοδαπή:
α) εσχάτη προδοσία ή προσβολές της διεθνούς υπό-

στασης της Χώρας σε βάρος του ελληνικού κράτους,
β) εγκλήµατα που αφορούν τη στρατιωτική υπηρεσία
και την υποχρέωση στράτευσης στην Ελλάδα,
γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του
ελληνικού κράτους, ή οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα,
δ) πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας
τους ή σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους,
ε) ψευδή κατάθεση σε διαδικασία που εκκρεµεί στις
ελληνικές αρχές,
στ) τροµοκρατικές πράξεις,
ζ) πειρατεία,
η) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα,
θ) παράνοµη εµπορία ναρκωτικών,
ι) εµπορία ανθρώπων,
ια) κάθε άλλο έγκληµα, για το οποίο ειδικές διατάξεις
ή διεθνείς συµβάσεις υπογραµµένες και επικυρωµένες
από το ελληνικό κράτος προβλέπουν την εφαρµογή των
ελληνικών ποινικών νόµων.»
Άρθρο 2
Απρόσφορη απόπειρα - Προσθήκη άρθρου 43 στον ΠΚ
Μετά από το άρθρο 42 ΠΚ προστίθεται άρθρο 43 ως εξής:
«Άρθρο 43
Απρόσφορη απόπειρα
1. Όποιος επιχείρησε να εκτελέσει έγκληµα µε µέσο ή
κατά αντικειµένου τέτοιας φύσης ώστε να αποβαίνει απολύτως αδύνατη η τέλεση του εγκλήµατος αυτού τιµωρείται µε την ποινή του άρθρου 83 µειωµένη στο µισό.
2. Όποιος επιχείρησε τέτοια απρόσφορη απόπειρα από ευήθεια παραµένει ατιµώρητος.»
Άρθρο 3
Δικαστική επιµέτρηση της ποινής - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 79 ΠΚ
Στην παρ. 2 του άρθρου 79 ΠΚ: α) η λέξη «του εγκλήµατος» αντικαθίσταται µε τη λέξη «της πράξης», β) στην
περ. α΄ µετά από τις λέξεις «τη βλάβη που» προστίθεται
η λέξη «αυτή» και το άρθρο 79 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 79
Δικαστική επιµέτρηση της ποινής
1. Με την επιµέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη και δίκαιη τιµωρία του εγκλήµατος µε βάση τη βαρύτητα της πράξης και το βαθµό ενοχής του υπαιτίου γι’
αυτή. Το δικαστήριο σταθµίζει τα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου και συνεκτιµά τις
συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του.
2. Για την εκτίµηση της βαρύτητας της πράξης το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του: α) τη βλάβη που αυτή προξένησε ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη φύση, το είδος και το αντικείµενο της πράξης, καθώς επίσης όλες
τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, µέσων και τρόπου που
συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή της.
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3. Για την εκτίµηση του βαθµού ενοχής του υπαιτίου,
το δικαστήριο εξετάζει: α) την ένταση του δόλου ή το
βαθµό της αµέλειάς του, β) τα αίτια που τον ώθησαν
στην εκτέλεση του εγκλήµατος, την αφορµή που του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του
και τον βαθµό της ανάπτυξής του που επηρέασαν την
πράξη, δ) τις ατοµικές και κοινωνικές περιστάσεις και
την προηγούµενη ζωή του στο µέτρο που σχετίζονται µε
την πράξη, ε) τον βαθµό της δυνατότητας και της ικανότητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και µετά την πράξη και ιδίως
τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του.
4. Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραµάτισε έναν σαφώς
υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογηµένη συναισθηµατική φόρτιση, γ) το ότι έθεσε τον εαυτό του στη
διάθεση των αρχών χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, ενώ
µπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι διευκόλυνε ουσιωδώς
την εξιχνίαση του εγκλήµατος.
5. Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) η κατ’ επάγγελµα τέλεση της πράξης, β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκµετάλλευση της εµπιστοσύνης του θύµατος, δ) το γεγονός ότι το θύµα δεν
µπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο υπαίτιος διαδραµάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που τελέστηκε µε συµµετοχή πολλών.
6. Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από τον νοµοθέτη
για τον προσδιορισµό της απειλούµενης ποινής δεν λαµβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά
την επιµέτρησή της.
7. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την επιµέτρηση της ποινής που επέβαλε.»
Άρθρο 4
Επιµέτρηση και απότιση χρηµατικής ποινής Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση
των παρ. 5 και 6 του άρθρου 80 ΠΚ
Στο άρθρο 80 ΠΚ: α) στην παρ. 4 προστίθενται οι λέξεις «, και αυτεπαγγέλτως,» µετά τη φράση «το δικαστήριο καθορίζει» και οι λέξεις «ή εφάπαξ» µετά τη φράση
«να καταβάλει σε δόσεις», β) οι παρ. 5 και 6 αντικαθίστανται και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Επιµέτρηση και απότιση χρηµατικής ποινής
1. Κατά την επιµέτρηση της χρηµατικής ποινής, το δικαστήριο ορίζει στην απόφαση τόσο τον αριθµό των ηµερήσιων µονάδων όσο και το ύψος τους.
2. Κατά τον προσδιορισµό του αριθµού των ηµερήσιων
µονάδων, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του µόνο τη βαρύτητα της πράξης και την ενοχή του υπαιτίου γι’ αυτή.
3. Το δικαστήριο καθορίζει το ύψος κάθε ηµερήσιας
µονάδας µε βάση την προσωπική και οικονοµική κατάσταση του υπαιτίου, λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα τα
καθαρά έσοδα που αποκτά από την εργασία του κατά µέσο όρο κάθε ηµέρα, άλλα τυχόν εισοδήµατα και εν γένει
την περιουσία του, καθώς και τις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις του µπορούν επίσης να
συνυπολογισθούν από το δικαστήριο.
4. Αν ο καταδικασθείς αδυνατεί να καταβάλει αµέσως

το σύνολο της χρηµατικής ποινής ή η καταβολή της θα
συνεπαγόταν την αδυναµία καταβολής της αποζηµίωσης
στο θύµα, το δικαστήριο καθορίζει, και αυτεπαγγέλτως,
προθεσµία, όχι µεγαλύτερη από τρία (3) έτη, ώστε µέσα
σε αυτήν να καταβάλει σε δόσεις ή εφάπαξ την ποινή
του.
5. Αν η αδυναµία καταβολής της χρηµατικής ποινής ή
των δόσεων αυτής οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονοµικής κατάστασης του
καταδικασθέντος µετά την επιβολή της ποινής, ο καταδικασθείς µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση: α) προθεσµία καταβολής της χρηµατικής ποινής ή επέκταση αυτής, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, β) µείωση του ύψους της ηµερήσιας µονάδας ή γ) αντικατάσταση της
χρηµατικής ποινής από την προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο µέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Κάθε συγκεκριµένο αίτηµα µπορεί να υποβληθεί µία µόνο φορά.
6. Σε περίπτωση µη καταβολής της χρηµατικής ποινής
σύµφωνα µε τα παραπάνω αυτή ή το µη καταβληθέν µέρος, βεβαιώνεται κατά το άρθρο 553 ΚΠΔ.»
Άρθρο 5
Επιµέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς
εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση
της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ
Στο άρθρο 81 ΠΚ: α) στην παρ. 4 απαλείφονται οι λέξεις «η φυλάκιση ή» και οι λέξεις «µία µέρα φυλάκισης
ή», η λέξη «εκτελέσει» αντικαθίσταται από τη λέξη «παρέχει» β) αντικαθίσταται η παρ. 5 και το άρθρο 81 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 81
Επιµέτρηση της ποινής της παροχής
κοινωφελούς εργασίας
1. Κατά την επιµέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας λαµβάνονται υπόψη και η ηλικία, η
κατάσταση της υγείας του υπαιτίου, καθώς και οι επαγγελµατικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις.
2. Στην απόφαση ορίζεται η µέγιστη διάρκεια παροχής
της κοινωφελούς εργασίας, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες.
3. Η κοινωφελής εργασία πραγµατοποιείται προς όφελος του κοινού σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή µη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη
του. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση
της παροχής κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
4. Στην απόφαση καθορίζεται και η χρηµατική ποινή
που θα πρέπει να αποτίσει ο καταδικασθείς, αν δεν παρέχει µε συνέπεια την κοινωφελή εργασία. Τέσσερις ώρες κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχούν προς µια ηµερήσια µονάδα χρηµατικής ποινής.
5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο
εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη
τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθ-
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µό της υπαιτιότητάς του µπορεί, αφού προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε, α) να παρατείνει την προθεσµία για την εκτέλεση της εργασίας
µέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, β) να επιτρέψει την εκτέλεση της χρηµατικής ποινής που είχε καθοριστεί σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτιθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις (4)
ώρες εργασίας µία ηµερήσια µονάδα χρηµατικής ποινής.
Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν και µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.»
Άρθρο 6
Προσθήκη της ποινής της παροχής κοινωφελούς
εργασίας για τον υπολογισµό του χρόνου προσωρινής
κράτησης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 82 ΠΚ
Στην παρ. 4 του άρθρου 82 ΠΚ µετά από τις λέξεις
«χρηµατική ποινή» προστίθενται οι λέξεις «ή ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας» και το άρθρο 82 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 82
Υπολογισµός του χρόνου της προσωρινής κράτησης
1. Όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή,
αφαιρείται ο χρόνος κράτησης µετά τη σύλληψη, ο χρόνος της προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος παραµονής σε θεραπευτικές µονάδες για διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
2. Στην περίπτωση συρροής εγκληµάτων που συνεκδικάζονται, αφαιρείται από την επιβληθείσα συνολική ποινή ο χρόνος της κράτησης που διατάχθηκε για οποιοδήποτε από αυτά, ακόµη και όταν η απόφαση κήρυξε τον
καταδικασθέντα αθώο για το έγκληµα για το οποίο είχε
κρατηθεί. Αν ο κρατηθείς αθωωθεί για το έγκληµα για το
οποίο είχε κρατηθεί και γι’ αυτά που συνεκδικάσθηκαν, ο
χρόνος κράτησης αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον
επιβάλλονται για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν πριν από
την κράτηση.
3. Η αρµόδια αρχή για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων αφαιρεί από την ποινή τον χρόνο κράτησης
που µεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τότε που αυτή έγινε αµετάκλητη.
4. Όταν επιβάλλεται µόνο χρηµατική ποινή ή ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας για το έγκληµα για το οποίο ο καταδικασθείς είχε κρατηθεί, αφαιρούνται από
την ποινή που του επιβλήθηκε οι ηµερήσιες µονάδες που
αντιστοιχούν στον χρόνο κράτησης.»
Άρθρο 7
Μειωµένη ποινή - Τροποποίηση του άρθρου 83 ΠΚ
Στο άρθρο 83 ΠΚ προστίθεται περ. γ΄, αναριθµούνται
οι περ. γ΄ και σε περ. δ΄ και ε΄ και το άρθρο 83 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 83
Μειωµένη ποινή
Όπου στον νόµο προβλέπεται µειωµένη ποινή χωρίς

άλλο προσδιορισµό, το πλαίσιό της καθορίζεται ως εξής:
α) αντί για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, επιβάλλεται
κάθειρξη, β) αντί για την ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών ή κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη, γ) αντί για την
ποινή της κάθειρξης επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη, δ) αντί για
την ποινή της κάθειρξης έως δέκα (10) έτη επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη, ε) σε κάθε άλλη περίπτωση, ο δικαστής µειώνει την ποινή ελεύθερα έως το ελάχιστο όριό της. Αν ο
νόµος προβλέπει σωρευτικά ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή, µπορεί να επιβληθεί και µόνο η τελευταία.»
Άρθρο 8
Συνολική ποινή στην περίπτωση του εγκλήµατος
της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 94 ΠΚ
Στην παρ. 2 του άρθρου 94 ΠΚ προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 94 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 94
Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών
της ελευθερίας ποινών
1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων
που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και τιµωρούνται µε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, µετά την επιµέτρησή τους, συνολική ποινή, η
οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή
σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε µία από τις συντρέχουσες ποινές δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής, ούτε µπορεί η
συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η βαρύτερη ποινή είναι κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν πρόκειται
για φυλάκιση.
2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία
πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη
από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής. Στην περίπτωση του
εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή, το δικαστήριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται
να επιβάλει συνολική ποινή σύµφωνα µε την παρ. 1.
3. Αν χορηγήθηκε αµνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης,
απόλυση υπό όρο ή επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα εγκλήµατα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές προσµετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί η εκτέλεση των υπόλοιπων ποινών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας προκαλεί νέα προσµέτρηση γι’ αυτές, αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του καταδικασθέντος.
4. Ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός έτους που επιβάλλονται για κακούργηµα ή πληµµέληµα µε δόλο το οποίο τέλεσε κρατούµενος κατά τη
διάρκεια της αδείας του εκτίονται ολόκληρες µετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την
πράξη για την οποία ήταν κρατούµενος.»
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Άρθρο 9
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο Αντικατάσταση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 99 ΠΚ
Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 99 ΠΚ αντικαθίστανται και
το άρθρο 99 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο
1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα
για εγκλήµατα δόλου σε στερητική της ελευθερίας ποινή
µεγαλύτερη από τρία (3) έτη µε µία ή µε περισσότερες αποφάσεις, που οι ποινές τους δεν υπερβαίνουν συνολικά
το πιο πάνω όριο, καταδικαστεί σε τέτοια ποινή που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής
για ορισµένο διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από ένα (1) και ανώτερο από τρία (3) έτη. Αν το δικαστήριο κρίνει, µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην αιτιολογία της απόφασης στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής
είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο
από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων, εφαρµόζει το
άρθρο 104Α ΠΚ, εκτός αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του, οπότε διατάσσει την εκτέλεση µέρους ή ολόκληρης της ποινής. Το δικαστήριο µπορεί µε ειδική αιτιολογία να χορηγήσει την αναστολή και εφόσον οι προηγούµενες καταδίκες δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πέντε
(5) έτη φυλάκισης, εκτός αν συντρέχει η εξαίρεση της απόλυτης αναγκαιότητας εκτέλεσης της ποινής. Ο χρόνος της αναστολής δεν µπορεί να είναι βραχύτερος από
τη διάρκεια της ποινής, και αρχίζει από τότε που η απόφαση η οποία την χορηγεί καθίσταται εκτελεστή.
2. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο µπορεί να προσδιορίσει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, οι οποίοι, διαζευκτικά ή
σωρευτικά, είναι ιδίως: α) η αποκατάσταση του συνόλου
ή µέρους της ζηµίας που προκλήθηκε στο θύµα της αξιόποινης πράξης κατά το µέτρο των δυνατοτήτων του καταδικασθέντος, β) η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για
χρονικό διάστηµα έως ένα έτος, αν η πράξη συνδέεται
µε σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδήγησης, γ) η καταβολή ποσού ύψους έως δέκα χιλιάδες ευρώ για κοινωφελείς σκοπούς, δ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων του καταδικασθέντος για διατροφή ή επιµέλεια άλλων προσώπων, ε) η συµµετοχή του καταδικασθέντος, εφόσον συναινεί, σε πρόγραµµα απεξάρτησης ή άλλο θεραπευτικό
πρόγραµµα, στ) η συµµετοχή του καταδικασθέντος σε
συνεδρίες µε επιµελητή κοινωνικής αρωγής, ζ) η εµφάνιση στο αστυνοµικό τµήµα, η) η απαγόρευση εξόδου από
τη Χώρα.
3. Μετά από αίτηση του εισαγγελέα εκτέλεσης της
ποινής ή του καταδικασθέντος, το αρµόδιο δικαστήριο
µπορεί να αποφασίσει την άρση ή την τροποποίηση των
όρων που έχει επιβάλει. Νέα αίτηση του καταδικασθέντος µπορεί να υποβληθεί µετά πάροδο τριµήνου από
την απόρριψη της προηγούµενης.
4. Αν ο καταδικασθείς παραβιάζει τους όρους που του
έχουν επιβληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής,
αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθµό της υπαιτιότητάς του µπορεί
να προβεί κατά την κρίση του σε έγγραφη προειδοποίη-

ση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Το τελευταίο, µε βάση τα πιο πάνω κριτήρια, µπορεί: α) να τροποποιήσει τους επιβληθέντες ή να επιβάλει επιπρόσθετους
όρους, β) να διατάξει τη µετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά το άρθρο 104Α ΠΚ, γ) να
διατάξει την έκτιση µέρους της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 100 ΠΚ ή την έκτιση ολόκληρης της ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες
πριν και µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.»
Άρθρο 10
Αναστολή εκτέλεσης µέρους της ποινής Αντικατάσταση του άρθρου 100 ΠΚ
Το άρθρο 100 ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 100
Αναστολή εκτέλεσης µέρους της ποινής
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, το δικαστήριο, εφόσον κρίνει
ότι η µετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά το άρθρο 104Α ΠΚ δεν θα είναι επαρκής για
να αποτρέψει τον καταδικασθέντα από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων και ότι για τον σκοπό αυτόν είναι απολύτως αναγκαία η έκτιση µέρους της στερητικής
της ελευθερίας ποινής, µπορεί να διατάξει την πραγµατική εκτέλεση του µέρους αυτού, η διάρκεια του οποίου
δεν µπορεί να είναι κατώτερη των δέκα (10) ηµερών ούτε ανώτερη των τριών (3) µηνών, και την αναστολή εκτέλεσης του υπολοίπου. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η εφαρµογή του άρθρου 105Β ΠΚ. Ο χρόνος δοκιµασίας για το αναστελλόµενο µέρος της ποινής αρχίζει µετά την ολοκλήρωση της έκτισης του µέρους της ποινής
που δεν ανεστάλη.
2. Οι παρ. 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου έχουν και
εδώ ανάλογη εφαρµογή. Σε περίπτωση µη τήρησης των
όρων µετά την έκτιση µέρους της ποινής το δικαστήριο
εκτέλεσης της ποινής, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των παραβιάσεων, µπορεί: α) να τροποποιήσει τους
επιβληθέντες ή να επιβάλει επιπρόσθετους όρους, β) να
διατάξει την πραγµατική έκτιση µέρους της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, γ) να διατάξει την έκτιση του υπολοίπου της ποινής που ανεστάλη. Ο καταδικασθείς
κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον
δέκα ηµέρες πριν και µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.»
Άρθρο 11
Ανάκληση της αναστολής - Αντικατάσταση
του άρθρου 101 ΠΚ
To άρθρο 101 ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 101
Ανάκληση της αναστολής
1. Αν µετά τη χορήγηση της αναστολής, αλλά κατά τη
διάρκειά της, αποδειχθεί ότι αυτός που την έλαβε είχε
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προηγουµένως καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική
της ελευθερίας ποινή για κάποια από τις πράξεις που ορίζει το άρθρο 99, το δικαστήριο µε αίτηση του εισαγγελέα ανακαλεί την αναστολή που χορηγήθηκε.
2. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, καταστεί αµετάκλητη καταδίκη για έγκληµα δόλου που τελέστηκε
πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης για την αναστολή, και η ποινή που επιβλήθηκε µε µια ή περισσότερες αποφάσεις υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, η αναστολή θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, εκτός αν το δικαστήριο, απαγγέλλοντας τη νέα καταδίκη, ρητά διατάξει
µε την ίδια απόφαση να διατηρηθεί η αναστολή, επειδή η
εκτέλεση της ποινής, την οποία αφορά η αναστολή, δεν
είναι απολύτως αναγκαία.»
Άρθρο 12
Άρση της αναστολής - Αντικατάσταση
της παρ. 1 του άρθρου 102 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 102 ΠΚ αντικαθίσταται και το άρθρο 102 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 102
Άρση της αναστολής
1. Αν κατά τον χρόνο της αναστολής ο καταδικασθείς
καταδικαστεί και πάλι σε στερητική της ελευθερίας ποινή για έγκληµα δόλου που τελέστηκε κατά τη διάρκεια
της αναστολής, η αναστολή αίρεται µόλις καταστεί αµετάκλητη η νέα καταδίκη. Η ποινή που επιβλήθηκε µε τη
νέα καταδίκη εκτελείται στη συνέχεια µετά την ποινή
που είχε ανασταλεί, εκτός αν το δικαστήριο µε την ίδια
απόφαση ρητά διατάξει να µην αρθεί η αναστολή, επειδή
η εκτέλεση της ποινής, την οποία αφορά η αναστολή,
δεν είναι απολύτως αναγκαία.»
2. Αν η αναστολή δεν ανακληθεί και δεν αρθεί, η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να µην είχε επιβληθεί.
Άρθρο 13
Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης Τροποποίηση του άρθρου 103 ΠΚ
Στο άρθρο 103 ΠΚ: α) τροποποιούνται τα άρθρα του
ΠΚ στα οποία γίνεται παραποµπή, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 103 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 103
Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης
Αν η καταδίκη που ορίζουν τα άρθρα 99, 101, 102 επήλθε µε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, η ενέργειά
της όσον αφορά τη χορήγηση, την ανάκληση και την άρση της αναστολής κρίνεται ελεύθερα από το δικαστήριο,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε διατάξεις διεθνών ή
ευρωπαϊκών κειµένων που δεσµεύουν τη Χώρα. Σε περίπτωση άρσης της αναστολής, αρµόδιο είναι το δικαστήριο που χορήγησε την αναστολή.»

Άρθρο 14
Δικαστικές δαπάνες και παρεπόµενες ποινές Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104 ΠΚ
Στο άρθρο 104 ΠΚ: α) τροποποιείται ο τίτλος µε τη διαγραφή της λέξης «αποζηµιώσεις», β) τροποποιείται η
παρ. 1 µε την απαλοιφή των περιπτώσεων πληρωµής αστικής αποζηµίωσης και χρηµατικής ικανοποίησης και το
άρθρο 104 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 104
Δικαστικές δαπάνες και παρεπόµενες ποινές
1. Η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει τον καταδικασθέντα από την πληρωµή των δικαστικών εξόδων.
2. Οι παρεπόµενες ποινές αναστέλλονται και εξαλείφονται µαζί µε την κύρια ποινή. Αν όµως πρόκειται για αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων κατά το άρθρο 60, το
δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη µη αναστολή.»
Άρθρο 15
Διάρκεια κοινωφελούς εργασίας Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Α ΠΚ
Στο άρθρο 104Α ΠΚ: α) στην παρ. 1 τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο µε την απαλοιφή της αναφοράς στο άρθρο 100 ΠΚ, β) στην παρ. 1 τροποποιούνται το δεύτερο
και το τρίτο εδάφιο µε τη µείωση των ωρών κοινωφελούς εργασίας, γ) προστίθεται νέα παρ. 4 και το άρθρο
104Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 104Α
Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία
1. Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του
άρθρου 99, η ποινή µετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 81), εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, µε ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να
αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων εγκληµάτων. Κάθε ηµέρα φυλάκισης δεν µπορεί να αντιστοιχεί
σε περισσότερες από δύο (2) ώρες κοινωφελούς εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς
εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες ώρες (1.500), ούτε να έχει διάρκεια µεγαλύτερη
των τριών (3) ετών.
2. Η µετατροπή δεν είναι εφικτή αν ο καταδικασθείς
δεν συναινεί ή δεν είναι παρών. Αν ο καταδικασθείς δεν
ήταν παρών, µπορεί να ζητήσει τη µετατροπή της ποινής
του σε παροχή κοινωφελούς εργασίας µε αυτοτελή αίτησή του.
3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της παρ. 1,
ο καταδικασθείς µπορεί να ζητήσει νέο υπολογισµό της
παρεχόµενης κοινωφελούς εργασίας µε αυτοτελή αίτησή του.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση
αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα,
ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη
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τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθµό της υπαιτιότητάς του µπορεί να προβεί σε έγγραφη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής.
Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, και
λαµβάνοντας υπόψη το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε,
το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής µπορεί να διατάξει
την έκτιση της φυλάκισης που επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύµφωνα µε την
παρ. 1.»
Άρθρο 16
Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Β ΠΚ
Στην παρ. 1 του άρθρου 104Β ΠΚ: α) αντικαθίστανται
οι περ. α΄, γ΄ και δ΄, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και
το άρθρο 104Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 104Β
Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής
1. Το δικαστήριο µπορεί να µην επιβάλει ποινή στον υπαίτιο πληµµελήµατος αν: α) η βλάβη ή ο κίνδυνος που
προκλήθηκαν από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως µικρής
βαρύτητας, β) ο υπαίτιος έχει αποκαταστήσει στο µέτρο
του δυνατού την προσβολή που έχει προκαλέσει στον
παθόντα, δείχνοντας ειλικρινή µετάνοια, γ) ο υπαίτιος έχει πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά από το αποτέλεσµα της
πράξης του, ή δ) έχει περάσει ασυνήθιστα µεγάλο χρονικό διάστηµα από την τέλεση του εγκλήµατος. Για να κρίνει το δικαστήριο αν δεν θα επιβάλλει ποινή ελέγχει αν
αυτή, εξαιτίας µίας των ανωτέρω περιστάσεων, δεν εµφανίζεται πλέον αναγκαία ή εµφανίζεται δυσανάλογα επαχθής.
2. Το δικαστήριο δεν επιβάλλει ποινή στον υπαίτιο
πληµµελήµατος, αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης µεταξύ αυτού και του
παθόντος.»
Άρθρο 17
Έκτιση της ποινής στην κατοικία Τροποποίηση του άρθρου 105 ΠΚ
Στο άρθρο 105 ΠΚ: α) στην παρ. 1 τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο ως προς την προϋπόθεση καταδίκης σε
πρόσκαιρη ποινή στέρησης της ελευθερίας και προστίθεται τέταρτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο αναφορικά µε τα ηλικιακά όρια των τέκνων και το δεύτερο εδάφιο µε την προσθήκη ως προϋπόθεσης για την εξουσιοδοτική διάταξη της γνώµης του
Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), γ) στην παρ. 3,
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τις προϋποθέσεις για την ανάκληση της έκτισης της ποινής στην κατοικία και προστίθεται τρίτο εδάφιο, δ) προστίθεται παρ.
4 και το άρθρο 105 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 105
Έκτιση της ποινής στην κατοικία
1. Όποιος καταδικάστηκε σε πρόσκαιρη στερητική της
ελευθερίας ποινή και έχει υπερβεί το εβδοµηκοστό (70ό)

έτος της ηλικίας εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του, εκτός αν το δικαστήριο, µε ειδική
αιτιολογία, κρίνει ότι η έκτιση της ποινής σε κατάστηµα
κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµάτων. Αν το πιο πάνω όριο ηλικίας έχει συµπληρωθεί κατά
την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο
που επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει το συµβούλιο πληµµελειοδικών της περιοχής
που εδρεύει το δικαστήριο αυτό, µετά από αίτηση του
καταδικασθέντος. Το βούλευµα που απορρίπτει την αίτηση υπόκειται σε έφεση.
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει,
ανεξαρτήτως ποινής, και για τις µητέρες που έχουν την
επιµέλεια ανήλικων τέκνων, µέχρι τη συµπλήρωση του όγδοου (8ου) έτους της ηλικίας τους και ασκείται άπαξ. Ισχύει επίσης, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1, για εκείνους που νοσούν από σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται σε τακτική αιµοκάθαρση, από ανθεκτική φυµατίωση ή είναι τετραπληγικοί, από
κίρρωση του ήπατος µε αναπηρία άνω του εξήντα επτά
τοις εκατό (67%), από γεροντική άνοια ή από κακοήθη
νεοπλάσµατα τελικού σταδίου. Για τη διακρίβωση των
προϋποθέσεων του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται
γνωµάτευση δύο ιατρών δηµόσιου νοσοκοµείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας µπορεί, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), να προστίθενται και άλλα είδη ασθενειών
ανάλογης βαρύτητας.
3. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο εάν κατά
τις προηγούµενες παραγράφους αντικαταστήσει την
στερητική της ελευθερίας ποινή µε έκτισή της στην κατοικία, µπορεί να επιβάλει στον καταδικασθέντα κατάλληλους κατά την κρίση του όρους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ. 2 περιπτώσεις δ΄ έως στ΄,
µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ή έκτιση µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Το δικαστικό συµβούλιο µπορεί να ανακαλέσει την έκτιση της ποινής στην κατοικία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 ή ότι ο καταδικασθείς αδικαιολογήτως δεν εκτίει πραγµατικά την ποινή στην κατοικία. Για
την ανάκληση εφαρµόζεται ανάλογα η παρ. 3 του άρθρου 110 ΠΚ.
4. Ο αρµόδιος για την έκτιση της ποινής εισαγγελέας
δύναται: α) να χορηγεί άδεια εξόδου από την κατοικία
για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους, β) να παραγγέλλει το αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας
του καταδικασθέντος να ελέγχει την πραγµατική κατ’
οίκον έκτιση της ποινής.»
Άρθρο 18
Παροχή κοινωφελούς εργασίας - Αντικατάσταση
της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ
Η παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ αντικαθίσταται και το
άρθρο 105Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 105Α
Παροχή κοινωφελούς εργασίας
1. Ο καταδικαζόµενος σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, µπορεί να δηλώσει
προς το δικαστήριο ότι επιθυµεί να µετατραπεί το υπό-
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λοιπο της ποινής του έως τον χρόνο της υπό όρο απόλυσης, κατά το επόµενο άρθρο, σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας, αφού θα έχει εκτίσει πραγµατικά το ένα δέκατο αυτής. Το Δικαστήριο, µετατρέπει την ποινή, εν όλω ή
εν µέρει, εκτός αν µε ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η βαρύτητα της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καταδικασθέντος, καθιστούν απολύτως αναγκαία την έκτιση της
ποινής στο κατάστηµα κράτησης για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµάτων.
2. Για τη µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας
ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, κάθε µήνας
φυλάκισης αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ώρες κοινωφελούς εργασίας, η οποία πρέπει να εκτελεστεί εντός του
οριζόµενου στην προηγούµενη παράγραφο χρόνου.
3. Η µετατροπή δεν προϋποθέτει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση
αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα,
ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη
τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθµό της υπαιτιότητάς του µπορεί να προβεί σε έγγραφη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής.
Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, και
λαµβάνοντας υπόψη το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε,
το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής µπορεί να διατάξει
την έκτιση της φυλάκισης που επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύµφωνα µε την
παρ. 2.»
Άρθρο 19
Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης - Τροποποίηση
των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 105Β ΠΚ
Στο άρθρο 105Β ΠΚ: α) τροποποιείται η παρ. 1 µε την
προσθήκη νέας περ. γ) και την αναρίθµηση της περ. γ) σε
περ. δ), β) τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4
ως προς τις διακριβούµενες ασθένειες, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται από δύο εδάφια και το
άρθρο 105Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 105Β
Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης
1. Όσοι καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας
ποινής µπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης, σύµφωνα µε τις πιο κάτω διατάξεις, εφόσον έχουν
εκτίσει: α) σε περίπτωση φυλάκισης, τα δύο πέµπτα (2/5)
αυτής, β) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, τα τρία
πέµπτα (3/5) αυτής, γ) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης για τα εγκλήµατα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6,
τα τέσσερα πέµπτα (4/5) αυτής και δ) σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης τουλάχιστον είκοσι (20) έτη.
2. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αµετάκλητη.
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο καταδικασθείς µπορεί να απολυθεί αν
έχει εκτίσει το άθροισµα των τµηµάτων των ποινών, που

προβλέπεται στην παρ. 1. Σε κάθε περίπτωση ο καταδικασθείς µπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι πέντε
(25) έτη και όταν το παραπάνω άθροισµα υπερβαίνει το
όριο αυτό.
4. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε ηµέρα εργασίας
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
σωφρονιστικής νοµοθεσίας. Κάθε ηµέρα κράτησης κρατουµένων που πάσχουν από ηµιπληγία ή παραπληγία,
σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέµβαση µεταµόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή µυελού
των οστών ή είναι φορείς του συνδρόµου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσµατα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιµοκάθαρση ή από φυµατίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο
(2) ηµέρες εκτιόµενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α)
κρατουµένους µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που δεν µπορούν να εργαστούν, εφόσον κρίνεται ότι η παραµονή τους στο κατάστηµα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατουµένους µε ποσοστό αναπηρίας
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γ) κρατουµένους
στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από γνωµάτευση
από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που µπορεί βάσιµα να προκαλέσει σοβαρή και µόνιµη βλάβη στην υγεία τους, δ)
κρατουµένους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά
καταστήµατα ή νοσοκοµεία εφόσον η νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες, ε) κρατούµενες µητέρες για όσο διάστηµα έχουν µαζί τους τα
ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατουµένους που συµµετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης
από ναρκωτικά εγκεκριµένου, κατά το άρθρο 51 του
ν. 4139/2013 οργανισµού και ζ) κρατουµένους για όσο
διάστηµα διαρκεί η κράτησή τους σε χώρους αστυνοµικών τµηµάτων ή αστυνοµικών διευθύνσεων. Η διακρίβωση των ασθενειών του δεύτερου εδαφίου, καθώς και της
αναπηρίας στις περ. α΄ και β΄ γίνεται µε τη διαδικασία
της παρ. 2 του άρθρου 105.
5. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή
που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά είτε κατά την προηγούµενη παράγραφο είτε κατά
τις ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αντίστοιχο υπολογισµό.
6. Προκειµένου για ποινές κάθειρξης δεν µπορεί να
χορηγηθεί στον καταδικασθέντα απόλυση υπό όρο, αν
δεν έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για
χρονικό διάστηµα ίσο µε τα δύο πέµπτα (2/5) της ποινής
που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαέξι (16) έτη. Προκειµένου για ποινές κάθειρξης
που επιβλήθηκαν για τα κακουργήµατα των άρθρων 22
και 23 του ν. 4139/2013, 134, 187, 187 Α, των περ. γ΄ και
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου
299, των άρθρων 323Α, 324, 380, 385, καθώς και για αυτά του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του παρόντος Kώδικα, απόλυση υπό όρο δεν µπορεί να χορηγηθεί
στον καταδικασθέντα, αν αυτός δεν έχει παραµείνει
στο σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο
µε τα τρία πέµπτα (3/5) της ποινής που του επιβλήθηκε,
και σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης δεκαοχτώ (18) ετών.
Το παραπάνω κατά περίπτωση χρονικό διάστηµα προσαυξάνεται κατά το ένα τρίτο (1/3) των λοιπών ποινών
που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές
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συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όµως ο καταδικασθείς µπορεί να απολυθεί αν έχει παραµείνει στο
κατάστηµα είκοσι (20) έτη και αν εκτίει περισσότερες
ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραµείνει είκοσι πέντε (25) έτη.»
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 ΠΚ
Στο άρθρο 106 ΠΚ: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 µετά από τη λέξη «καθιστά» διαγράφεται η λέξη «απολύτως», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 µετά από τις λέξεις «µόνη η» προστίθεται η λέξη «αναιτιολόγητη», γ)
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 το στοιχείο «στ’» αντικαθίσταται από το στοιχείο«ζ΄», δ) στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 2 προστίθενται οι λέξεις «, όπως και αυτές που επιβάλλονται από τον νόµο και «αυτεπάγγελτα ή» και το
άρθρο 106 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 106
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης
1. Η απόλυση υπό όρο µπορεί να µην χορηγηθεί αν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδικασθέντος, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά αναγκαία
τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Μόνη η αναιτιολόγητη επίκληση πειθαρχικού παραπτώµατος κατά
την έκτιση της ποινής δεν αρκεί για τη µη χορήγηση της
απόλυσης.
2. Στον απολυόµενο µπορούν να επιβληθούν ορισµένες υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής
του και ιδίως τον τόπο διαµονής του, µε ανάλογη εφαρµογή των περ. δ΄ έως ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 99. Οι υποχρεώσεις αυτές, όπως και αυτές που επιβάλλονται από τον νόµο, µπορούν πάντοτε να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν αυτεπάγγελτα ή µε αίτηση εκείνου που απολύθηκε.
3. Η εποπτεία για την τήρηση των κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρεώσεων µπορεί να ανατεθεί και
σε εταιρεία προστασίας αποφυλακιζοµένων.»
Άρθρο 21
Ανάκληση της απόλυσης Τροποποίηση του άρθρου 107 ΠΚ
Στο άρθρο 107 ΠΚ: α) τροποποιείται η παρ. 1 µε την
προσθήκη περαιτέρω προϋπόθεσης για την ανάκληση απόλυσης και προβλέπεται εξαίρεση για το πληµµελήµατα, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τη δυνατότητα που
απολείπεται στον κατάδικο να ζητήσει εκ νέου την υπό
όρο απόλυσή του και το άρθρο 107 διαµορφώνεται ως εξής:

2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της
ποινής, ο κατάδικος όµως δεν εµποδίζεται να ζητήσει εκ
νέου την υπό όρο απόλυσή του.»
Άρθρο 22
Άρση της απόλυσης - Τροποποίηση του άρθρου 108 ΠΚ
Στο άρθρο 108 ΠΚ: α) τα δύο πρώτα εδάφια αριθµούνται ως παρ. 1, β) στο πρώτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «από τότε που θα γίνει αµετάκλητη η νέα καταδίκη», γ) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 108 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 108
Άρση της απόλυσης
1. Η απόλυση αίρεται αν µέσα στο χρονικό διάστηµα
που προβλέπει το επόµενο άρθρο, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκληµα µε δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αµετακλήτως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη από ένα (1) έτος. Στην περίπτωση
αυτή εκτίει αθροιστικά, από τότε που θα γίνει αµετάκλητη η νέα καταδίκη, και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, το οποίο όφειλε να εκτίσει κατά τον
χρόνο της απόλυσης. Σε περίπτωση άρσης της απόλυσης για καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη εκτίει δέκα (10) επιπλέον έτη και επί σωρευτικής συνδροµής ισοβίων καθείρξεων δεκαπέντε (15) επιπλέον έτη.
2. Η άρση της απόλυσης δεν εµποδίζει τη χορήγηση
νέας υπό όρο απόλυσης.»
Άρθρο 23
Συνέπειες της µη ανάκλησης Τροποποίηση του άρθρου 109 ΠΚ
Στο άρθρο 109 ΠΚ στο τίτλο και στα δύο εδάφια µετά
από τη λέξη «ανάκληση» διαγράφονται οι λέξεις «ή άρση» και το άρθρο 109 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 109
Συνέπειες της µη ανάκλησης
Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστηµα της
ποινής το οποίο υπολειπόταν για έκτιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία (3) έτη, ή αν περάσουν τρία (3) έτη χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα (10) έτη από την απόλυση χωρίς
να γίνει ανάκληση της απόλυσης.»
Άρθρο 24
Χορήγηση της υπό όρο απόλυσης Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 110 ΠΚ

«Άρθρο 107
Ανάκληση της απόλυσης

Στο άρθρο 110 ΠΚ προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 110
διαµορφώνεται ως εξής:

1. Η απόλυση µπορεί να ανακληθεί, αν εκείνος που απολύθηκε δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που του
επιβλήθηκαν κατά την απόλυση ή εφόσον ασκήθηκε σε
βάρος του δίωξη για κακούργηµα το οποίο τελέστηκε
στο χρονικό διάστηµα του άρθρου 109.

«Άρθρο 110
Διαδικασία για τη χορήγηση
και την ανάκληση της απόλυσης
1. Για τη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο αποφασίζει
το συµβούλιο των πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης
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της ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση,
κατά την οποία µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε
συνήγορο που διορίζει µε απλό έγγραφο θεωρηµένο από
τον διευθυντή της φυλακής ή τις αρµόδιες αρχές.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται µε αίτηση της διεύθυνσης του καταστήµατος στο οποίο κρατείται ο καταδικασθείς. Η αίτηση υποβάλλεται δύο (2) µήνες πριν από
τη συµπλήρωση του χρόνου που προβλέπει το άρθρο
105Β. Αν η διεύθυνση του καταστήµατος κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις για τη µη χορήγηση της απόλυσης, υποβάλλει σχετική αναφορά µαζί µε έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήµατος στον εισαγγελέα
των πληµµελειοδικών, ο οποίος την εισάγει στο συµβούλιο.
3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο δικαστικό συµβούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που εποπτεύουν αυτόν που απολύθηκε. Το εδάφιο β΄ της πρώτης παραγράφου εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος της δηµόσιας τάξης, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου διαµονής εκείνου που απολύθηκε µπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του ύστερα από την οποία προκαλείται αµέσως µε τη νόµιµη διαδικασία η απόφαση για την ανάκληση. Αν αποφασιστεί η
ανάκληση, θεωρείται ότι αυτή επήλθε την ηµέρα της
σύλληψης.
5. Κατά του βουλεύµατος που κρίνει τη χορήγηση της
υπό όρο απόλυσης επιτρέπεται έφεση από τον εισαγγελέα και τον καταδικασθέντα για οποιοδήποτε λόγο µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 473 έως 476 ΚΠΔ.»
Άρθρο 25
Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης
της ποινής µε ηλεκτρονική επιτήρηση Τροποποίηση των παρ. 6, 7 και 8 και προσθήκη
παρ. 11 στο άρθρο 110Α ΠΚ
Στο άρθρο 110Α ΠΚ: α) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 µε την προσθήκη αναφοράς στην παρ. 3
του άρθρου 106 του ΠΚ, β) στην παρ. 7 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) στην παρ. 8 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, δ) προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο 110Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 110Α
Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης
της ποινής µε ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας µπορούν, µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 παρ. 1, να απολυθούν υπό τον όρο
του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειµένου για φυλάκιση, το ένα πέµπτο (1/5) αυτής,
β) προκειµένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα δύο πέµπτα (2/5) αυτής και
γ) προκειµένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) έτη.
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο καταδικασθείς πρέπει να έχει εκτίσει
το άθροισµα των τµηµάτων των ποινών που προβλέπο-

νται στην προηγούµενη παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση
µπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει είκοσι δύο (22) έτη,
ακόµη και όταν το παραπάνω άθροισµα υπερβαίνει το όριο αυτό.
3. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε ηµέρα εργασίας
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
σωφρονιστικής νοµοθεσίας.
4. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή
που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά την προηγούµενη παράγραφο. Προκειµένου
για ποινές κάθειρξης δεν µπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η απόλυση, αν δεν έχει παραµείνει στο
σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε
το ένα πέµπτο(1/5) της ποινής που του επιβλήθηκε και,
σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, για δώδεκα (12) έτη.
Το χρονικό διάστηµα του ενός πέµπτου (1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δώδεκα (12) ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέµπτο των λοιπών ποινών που
τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όµως ο καταδικασθείς µπορεί να απολυθεί αν έχει παραµείνει στο κατάστηµα δεκατέσσερα (14) έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραµείνει είκοσι
(20) έτη.
5. Για την απόλυση του καταδικασθέντος κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αµετάκλητη.
6. Ο απολυθείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας εκτός του τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, συµµετοχής του
σε εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης ή απεξάρτησης
από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι ώρες απουσίας του καταδικασθέντος από τον τόπο του κατ’ οίκον
περιορισµού του και το σύνολο των υποχρεώσεών του
καθορίζονται είτε µε το βούλευµα που διέταξε την απόλυσή του είτε µετά τη χορηγηθείσα απόλυση, µε διάταξη
του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος εισαγγελέας είτε κατόπιν αίτησης του καταδικασθέντος είτε αυτεπαγγέλτως,
αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού, την τροποποίηση του προγράµµατος των ωρών απουσίας του καταδικασθέντος από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 106
παρ. 2 και 3.
7. Η απόλυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου µπορεί να µη χορηγηθεί, µε ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 106. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 110 εφαρµόζεται αναλόγως.
8. Η απόλυση µπορεί να ανακληθεί, αν ο καταδικασθείς δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του
επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου
και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέστηκε, δεν
παρέχει την προσδοκία ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις
του στο µέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από
την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται
στην εκτιθείσα ποινή. Ο καταδικασθείς διατηρεί πάντως
το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β. Οι
παρ. 3 και 4 του άρθρου 110 εφαρµόζονται αναλόγως.
9. Η απόλυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
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άρθρου αίρεται, όταν ο καταδικασθείς, κατά το χρονικό
διάστηµα που προβλέπεται στην παρ. 10, τελέσει κακούργηµα ή πληµµέληµα µε δόλο που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών, για το οποίο
καταδικάστηκε αµετακλήτως. Σε περίπτωση άρσης της
απόλυσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο καταδικασθείς στην περίπτωση αυτή δικαιούται να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β, αφού παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105Β παρ. 1. Το ίδιο ισχύει αν, κατά το
χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί απόλυση κατ’ άρθρο 105Β, χωρίς όµως να έχει
παρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 109. Δεν εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο, αν,
κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε
ήδη χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η απόλυση υπό όρο
κατ’ άρθρο 105Β, χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλεσµα η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θεωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 109.
10. Η µε το παρόν άρθρο χορηγούµενη απόλυση εκτείνεται µέχρι του χρονικού σηµείου της χορήγησης στον
καταδικασθέντα της απόλυσης υπό όρο κατ’ άρθρο
105Β.
11. Στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων των άρθρων
22 και 23 του ν. 4139/2013, 134, 187, 187 Α, των περ. γ΄
και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου
299, 323Α, 324, 380, 385, καθώς και γι’ αυτά του 19ου
Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του παρόντος Kώδικα,
δεν επιτρέπεται απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής µε ηλεκτρονική επιτήρηση.»
Άρθρο 26
Αναστολή της παραγραφής - Τροποποίηση της παρ. 2
και αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 113 ΠΚ
Στο άρθρο 113 ΠΚ: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2
προστίθενται οι λέξεις «ή της παρ. 4Α του άρθρου 7 του
ν. 3226/2004 (Α΄ 24)», β) η παρ. 4 αντικαθίσταται και το
άρθρο 113 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 113
Αναστολή της παραγραφής
1. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, δεν µπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη, καθώς και για
όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει
αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αναστολή δεν
µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε (5) έτη για
τα κακουργήµατα και τρία (3) έτη για τα πληµµελήµατα.
Ο χρονικός περιορισµός της αναστολής δεν ισχύει όταν
η αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης, ή η αναβολή
της δίκης, λαµβάνει χώρα κατ’ εφαρµογή των άρθρων
29, 59 και 61 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ή της παρ.
4Α του άρθρου 7 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24).
3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή.
4. Η προθεσµία της παραγραφής των κακουργηµάτων
που στρέφονται κατά ανηλίκου αρχίζει από την ενηλικίωση του θύµατος. Η προθεσµία της παραγραφής των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324 και

στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του παρόντος
Κώδικα, όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκου, αρχίζει ένα (1) έτος µετά από την ενηλικίωση του θύµατος, εφόσον πρόκειται για πληµµέληµα, και τρία (3) έτη µετά την
ενηλικίωση, εφόσον πρόκειται για κακούργηµα.»
Άρθρο 27
Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των ποινών Τροποποίηση του άρθρου 119 ΠΚ
Στο άρθρο 119 ΠΚ, προστίθεται η επιφύλαξη σε άλλες
διατάξεις και το άρθρο 119 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 119
Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των ποινών
Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την ηµέρα που η
απόφαση έγινε αµετάκλητη, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά.»
Άρθρο 28
Απόλυση υπό όρο - Τροποποίηση των
παρ. 3 και 6 του άρθρου 129 ΠΚ
Στο άρθρο 129 ΠΚ: α) στην παρ. 3 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) τροποποιείται η παρ. 6 ως προς την αναφορά στο τελούµενο έγκληµα και την ποινή του και το άρθρο 129 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 129
Απόλυση υπό όρο
1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον ανήλικο µετά τη
λήξη του ενός δευτέρου του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων και ορίζει τον χρόνο της δοκιµασίας, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως περιορισµός που εκτίθηκε θεωρείται και αυτός που υπολογίστηκε ευεργετικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός
αν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτιση του περιορισµού καθιστά απολύτως
αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων.
3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, η διεύθυνση του καταστήµατος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υποβάλλει αίτηση προς το Τριµελές Δικαστήριο Ανηλίκων
στο Πληµµελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο περιορισµός µαζί µε έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήµατος δύο (2) µήνες πριν συµπληρωθεί η έκτιση
του ενός δευτέρου του περιορισµού που επιβλήθηκε. Ο
ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου,
κατά την οποία µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να
εκπροσωπηθεί από συνήγορο που διορίζει µε απλό έγγραφο θεωρηµένο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής,
από το διευθυντή του καταστήµατος κράτησης, από δικηγόρο ή από τις αρµόδιες αρχές. Το δικαστήριο συνεδριάζει υποχρεωτικά µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη συµπλήρωση της έκτισης του ηµίσεος του περιορισµού που επιβλήθηκε. Αν η αίτηση για απόλυση υπό όρο
δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά δύο
(2) µήνες από την απόρριψη, εκτός αν υπάρξουν νέα
στοιχεία.
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4. Η απόλυση υπό όρο µπορεί να χορηγηθεί και πριν από την έκτιση του ενός δευτέρου (1/2) του περιορισµού
που επιβλήθηκε, µόνο για σπουδαίους λόγους και εφόσον έχει εκτιθεί πραγµατικά το ένα τρίτο (1/3) αυτού.
5. Στον απολυόµενο µπορεί να επιβληθούν κατά τη
διάρκεια του χρόνου δοκιµασίας υποχρεώσεις που αφορούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως στον τόπο διαµονής, στη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση εγκεκριµένου από το νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο απολυόµενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί,
η απόλυση µπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή
συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο µέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη
νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή.
6. Αν ο απολυθείς κατά τον χρόνο της δοκιµασίας καταδικασθεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο σε
ποινή άνω του ενός (1) έτους, η απόλυση αίρεται και εφαρµόζεται το άρθρο 132.
7. Αν µετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος δοκιµασίας
τον οποίο όρισε η απόφαση χωρίς να γίνει ανάκληση, η
ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε.»
Άρθρο 29
Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση - Τροποποίηση
των παρ. 5 και 6 του άρθρου 129Α ΠΚ
Στο άρθρο 129Α ΠΚ: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της παρ. 5 ως προς τις προϋποθέσεις άρσης της απόλυσης υπό όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική
επιτήρηση του ανηλίκου, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 ως προς τις προϋποθέσεις άρσης της απόλυσης υπό όρο του απολυθέντος ανηλίκου και το άρθρο 129Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 129Α
Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε ποινή περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µπορούν, µετά από αίτησή τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ’
οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
εφόσον έχουν εκτίσει το ένα τρίτο (1/3) της ποινής τους.
Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήµατος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων, όπου γίνεται ειδική µνεία
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδικασθέντος, µε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του µε τα πρόσωπα µε τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση. Οι παρ. 2 και 3 εδ. Β΄ και γ΄ του άρθρου 129 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.
2. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν µπορεί πάντως να χορηγηθεί, αν
ο ανήλικος δεν έχει παραµείνει στο κατάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ένα πέµπτο (1/5) της ποινής του.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 110 Α έχει και στην περίπτωση
αυτή εφαρµογή.

4. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 5 του άρθρου 129. Αν
η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση ανακληθεί, ο ανήλικος διατηρεί το
δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129.
5. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, αν ο απολυθείς κατά
το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση τέλεσε, ως ενήλικος, πληµµέληµα µε δόλο για το οποίο καταδικάστηκε οποτεδήποτε αµετακλήτως σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στην περίπτωση αυτή,
ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί
το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129.
6. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται αν ο απολυθείς, όσο
διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τέλεσε, ως ενήλικος, κακούργηµα ή ως ανήλικος, πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα, για την οποία και καταδικάστηκε οποτεδήποτε αµετακλήτως. Στην περίπτωση
αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη
δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και ο ανήλικος αποκτά το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129,
αφού παραµείνει στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
ένα (1) επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παρ. 1 και 4. Το ίδιο ισχύει αν, κατά το χρόνο
που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί
η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 129, χωρίς όµως να έχει
παρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 129 παρ. 7. Δεν εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο, αν κατά τον χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 129 χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλεσµα να θεωρείται η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση ήδη εκτιθείσα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παρ. 7.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 129 ισχύει και στην περίπτωση
αυτή.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 30
Εσχάτη προδοσία - Αναµόρφωση της ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 134 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 134 ΠΚ, τροποποιείται ως προς
την προβλεπόµενη ποινή και το άρθρο 134 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 134
Εσχάτη προδοσία
1. Όποιος επιχειρεί µε βία ή απειλή βίας να καταλύσει,
να µεταβάλει, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό,
διαρκώς ή προσκαίρως, το δηµοκρατικό πολίτευµα που
στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεµελιώδεις αρχές ή
θεσµούς του πολιτεύµατος αυτού ή να αποστερήσει τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση ή τη
Βουλή από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγµα, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και: α) όποιος επιχειρεί
να τελέσει την πράξη της προηγούµενης παραγράφου
µε κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κρά-
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τους ή µε σφετερισµό της ιδιότητας αυτής, καθώς και β)
όποιος ασκεί την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε
µε τους τρόπους και τα µέσα που προβλέπει το άρθρο
αυτό.
3. Θεµελιώδεις αρχές και θεσµοί του πολιτεύµατος θεωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους µε εκλογή, β) το δικαίωµα του λαού να
εκλέγει τη Βουλή µε γενικές, άµεσες, ελεύθερες, ίσες
και µυστικές ψηφοφορίες µέσα στα συνταγµατικά χρονικά πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης, δ) η αρχή του πολυκοµµατισµού, ε) η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγµα, στ) η αρχή της δέσµευσης του νοµοθέτη από το Σύνταγµα και της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το Σύνταγµα και τους νόµους, ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς και
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων που προβλέπει το
Σύνταγµα.»
Άρθρο 31
Δωροληψία πολιτικών προσώπων Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 159 ΠΚ
Στην παρ. 4 του άρθρου 159 ΠΚ: α) στο δεύτερο εδάφιο διασαφηνίζεται η εφαρµογή της διάταξης στην περίπτωση τέλεσης της πράξης στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 159 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 159
Δωροληψία πολιτικών προσώπων
1. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες (1.000)
ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται ο Πρωθυπουργός, τα µέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήµαρχοι ή τα µέλη των κατά το άρθρο
157 παρ. 2 συµβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι
ζητούν ή λαµβάνουν άµεσα ή µέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή άλλους, οποιοσδήποτε φύσης ωφελήµατα
που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγµα
για ενέργεια ή παράλειψή τους, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή αντίκειται σε
αυτά.
2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται το µέλος της Βουλής,
των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που σχετικά µε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η
οποία διενεργείται από τα ως άνω σώµατα ή επιτροπές
δέχεται την παροχή ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης
ωφελήµατος, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει µέρος στην εκλογή
ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισµένο θέµα προς
ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο.
3. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλεται και έκπτωση από τη
δηµόσια θέση που κατέχει ο καταδικασθείς.
4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται από: α) µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποίους η Ελλάδα είναι µέλος, β) µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές οι
ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη
τελέστηκε στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, ακόµα κι αν

δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου
τελέστηκε. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται επίσης όταν η
πράξη τελείται από τον Πρωθυπουργό, µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό άλλου κράτους, καθώς και από µέλη
του κοινοβουλίου ή συµβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης
άλλου κράτους.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α παρ. 2 έως 5
έχουν ανάλογη εφαρµογή και στα εγκλήµατα των προηγούµενων παραγράφων.»
Άρθρο 32
Δωροδοκία πολιτικών προσώπων - Τροποποίηση
της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 159Α ΠΚ
Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 159Α ΠΚ, τροποποιείται µε τη διεύρυνση του κύκλου των πολιτικών προσώπων και το άρθρο 159Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 159Α
Δωροδοκία πολιτικών προσώπων
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή
µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, βουλευτή, τον περιφερειάρχη ή τον δήµαρχο, άµεσα ή µέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήµατα που δεν δικαιούται για τον εαυτό
του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή
αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα (10)
έτη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος σχετικά µε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή, ή το
κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συµβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή τους, υπόσχεται ή παρέχει σε µέλος των
πιο πάνω σωµάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε
ωφελήµατα που δεν δικαιούται, για τον εαυτό του ή για
άλλον, για να µην λάβει µέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, αν η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας δεν απέτρεψε από αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την
τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης των
προηγουµένων παραγράφων.
4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται προς: α) µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων
διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποίους η
Ελλάδα είναι µέλος, β) µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γ) τον Πρωθυπουργό,
µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό άλλου κράτους,
καθώς και µέλη του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε συµβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης άλλου κράτους. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους
της χώρας όπου τελέστηκε.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263 Α έχουν ανάλογη εφαρµογή και στα εγκλήµατα των προηγούµενων
παραγράφων.»
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Άρθρο 33
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας - Πλαίσιο ποινής
- Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 168 ΠΚ
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 168 ΠΚ,
τροποποιείται ως προς το είδος της ποινής µε την προσθήκη της διαζευκτικής δυνατότητας επιβολής χρηµατικής ποινής και το άρθρο 168 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 168
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας
1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο δηµόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραµένει στους χώρους αυτούς
παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους χρησιµοποιεί, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή
ή σοβαρή διατάραξη της οµαλής λειτουργίας δηµόσιας
υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εµποδίζει αυθαίρετα
ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή µονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούµενου
εδαφίου.
3. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο που χρησιµοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραµένει στον χώρο αυτό παρά τη θέληση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού
που τον χρησιµοποιεί, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής του πλειστηριασµού τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή. Με φυλάκιση έως έξι (6) µηνών ή χρηµατική
ποινή τιµωρείται όποιος παράνοµα εισέρχεται ή παραµένει στον προαναφερόµενο χώρο κατά τον χρόνο µη διεξαγωγής του πλειστηριασµού µε σκοπό την παρακώλυση
αυτού.»
Άρθρο 34
Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συµφωνιών
που επικυρώθηκαν από συµβολαιογράφο Τροποποίηση του άρθρου 169Α ΠΚ
Στο άρθρο 169Α του ΠΚ: α) συµπληρώνεται ο τίτλος
του άρθρου µε αναφορά και σε συµφωνίες που επικυρώθηκαν από συµβολαιογράφο, β) τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 για λόγους ορθότερης νοµικής αποτύπωσης ως προς την αναφορά σε εισαγγελική διάταξη και
την απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας µεταξύ
προσώπων, γ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο στην
παρ. 1 και το άρθρο 169Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 169Α
Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συµφωνιών
που επικυρώθηκαν από συµβολαιογράφο
1. Όποιος δεν συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή
διάταξη δικαστικής απόφασης πολιτικού δικαστηρίου ή
σε εισαγγελική διάταξη, που αφορούν τη ρύθµιση της

νοµής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής µέριµνας,
την επικοινωνία µε το τέκνο και τη ρύθµιση της χρήσης
της οικογενειακής στέγης και της κατανοµής των κινητών µεταξύ συζύγων ή την απαγόρευση προσέγγισης
και επικοινωνίας µεταξύ προσώπων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος δεν συµµορφώθηκε σε συµφωνία που επικυρώθηκε από συµβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά στην επικοινωνία των ανήλικων τέκνων.
2. Με φυλάκιση έως τρία (3) έτη τιµωρείται ο κατηγορούµενος, ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους σχετικά µε την ελευθερία κίνησης και διαµονής που
του έχουν επιβληθεί µε δικαστική απόφαση ή µε βούλευµα, µετά τη συµπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου
της διάρκειας της προσωρινής κράτησης.
3. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε άλλον
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή. Η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.»
Άρθρο 35
Αξιόποινη υποστήριξη - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 187Β ΠΚ
Η παρ. 3 του άρθρου 187Β ΠΚ, τροποποιείται ως προς
την παραποµπή σε άρθρο του ΠΚ και το άρθρο 187Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 187Β
Αξιόποινη υποστήριξη
1. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία,
υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηµατοοικονοµικά µέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους,
σε τροµοκρατική οργάνωση ή σε µεµονωµένο τροµοκράτη ή για τη συγκρότηση τροµοκρατικής οργάνωσης ή για
να καταστεί κάποιος τροµοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήµατος, τιµωρείται
µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου
εδαφίου, όταν η τροµοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί
ή σκοπείται να συσταθεί µόνο για την τέλεση πληµµεληµάτων. Το ίδιο ισχύει όταν ο µεµονωµένος τροµοκράτης
τελεί ή σκοπεί να τελέσει µόνο πληµµελήµατα.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών τιµωρείται
και όποιος, εν γνώσει της µελλοντικής αξιοποίησής
τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από τροµοκρατική οργάνωση ή από µεµονωµένο τροµοκράτη οποιουδήποτε
κακουργήµατος.
3. Με κάθειρξη ως δέκα (10) έτη τιµωρείται όποιος, µε
απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, µαρτύρων,
πραγµατογνωµόνων ή διερµηνέων, ή µε δωροδοκία των
ίδιων προσώπων, µαταιώνει την αποκάλυψη, τη δίωξη ή
την τιµωρία των εγκληµάτων των άρθρων 187 παρ. 1 και
187Α, καθώς και των κακουργηµάτων που τελέστηκαν από εγκληµατικές ή τροµοκρατικές οργανώσεις, εφόσον
η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη.
4. Κατά την επιµέτρηση της ποινής των εγκληµάτων
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της παρ. 1 λαµβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικές περιστάσεις οι αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που
εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών - µερών της Σύµβασης της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.»
Άρθρο 36
Διασπορά ψευδών ειδήσεων - Αντικατάσταση
του άρθρου 191 ΠΚ
Το άρθρο 191 ΠΚ, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων
Όποιος δηµόσια ή µέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει µε οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την εµπιστοσύνη του κοινού στην
εθνική οικονοµία, στην αµυντική ικανότητα της χώρας ή
στη δηµόσια υγεία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή. Εάν η πράξη τελέστηκε επανειληµµένα µέσω του τύπου ή µέσω διαδικτύου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι
(6) µηνών και χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και ο πραγµατικός ιδιοκτήτης ή εκδότης του µέσου µε το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις των προηγούµενων εδαφίων.»
Άρθρο 37
Παραχάραξη νοµίσµατος και άλλων µέσων πληρωµής Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 207 ΠΚ
Η παρ. 3 του άρθρου 207 ΠΚ, τροποποιείται ως προς
το είδος της ποινής µε την απαλοιφή της δυνατότητας επιβολής χρηµατικής ποινής και το άρθρο 207 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 207
Παραχάραξη νοµίσµατος και άλλων µέσων πληρωµής
1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόµισµα οποιουδήποτε
κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το
χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα
κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους
αρµόδιους φορείς, µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία
σαν γνήσιο, ή κατέχει πλαστό νόµισµα µε τον ίδιο σκοπό, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική
ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, µε τον ίδιο
σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει κάθε άλλο ενσώµατο µέσο,
εκτός από το νόµισµα, που λόγω της ιδιαίτερης φύσης
του, µόνο του ή σε συνδυασµό µε άλλο µέσο πληρωµής,
επιτρέπει στον κάτοχο ή στο χρήστη του να µεταφέρει
χρήµατα ή νοµισµατική αξία και προστατεύεται από την
αποµίµηση ή τη δόλια χρήση µέσω σχεδιασµού, κωδικού
ή υπογραφής ή άλλου πρόσφορου τρόπου, όπως πιστωτικές κάρτες, κάρτες των ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες
εκδιδόµενες από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ταξιδιωτι-

κές επιταγές, ευρωεπιταγές, λοιπές επιταγές και συναλλαγµατικές.
3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις µικρού αριθµού
πλαστών ή µικρής φερόµενης αξίας τους, οι πράξεις των
παρ. 1 και 2 τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
Άρθρο 38
Κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων και άλλων µέσων
πληρωµής - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 208 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 208 ΠΚ, τροποποιείται ως προς
το είδος της ποινής µε την απαλοιφή της δυνατότητας επιβολής χρηµατικής ποινής και το άρθρο 208 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 208
Κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων
και άλλων µέσων πληρωµής
1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο πλαστό νόµισµα οποιουδήποτε
κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από τον
χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα
κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους
αρµόδιους φορείς ή άλλο µέσο πληρωµής, τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις µικρού αριθµού πλαστών ή
µικρής φερόµενης αξίας τους επιβάλλεται φυλάκιση έως
δύο (2) έτη.
2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το
πλαστό νόµισµα ή άλλο µέσο πληρωµής σαν γνήσιο, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι (6) µήνες ή χρηµατική ποινή.
Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε το νόµισµα ή
άλλο µέσο πληρωµής σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε
σχέση εξάρτησης µε τον εντολέα ή ζει µαζί του στην ίδια
κατοικία.»
Άρθρο 39
Προπαρασκευαστικές πράξεις Τροποποίηση του άρθρου 211 ΠΚ
Στο άρθρο 211 ΠΚ, τροποποιείται η υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, ώστε οι πράξεις που περιγράφονται να είναι άδικες, αν µε αυτές προετοιµάζεται η τέλεση των αδικηµάτων των άρθρων 207, 208Α και 208Β και
το άρθρο 211 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 211
Προπαρασκευαστικές πράξεις
Όποιος προετοιµάζοντας τη διάπραξη κάποιου από τα
εγκλήµατα των άρθρων 207, 208Α και 208Β, κατασκευάζει ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα µέσα ειδικά προσαρµοσµένα, κατάλληλα γι’ αυτόν το σκοπόν, καθώς και ολογραφήµατα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος,
τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»
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Άρθρο 40
Διακεκριµένη περίπτωση πλαστογραφίας Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 216 ΠΚ
Η παρ. 3 του άρθρου 216 ΠΚ, τροποποιείται νοµοτεχνικά και ως προς το πλαίσιο της ποινής ανάλογα µε τον
βαθµό της ζηµίας και το άρθρο 216 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 216
Πλαστογραφία
1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά
µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιµοποιεί πλαστό ή νοθευµένο
έγγραφο.
3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 και 2 σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιµωρείται:
α) εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή,
β) εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή.
4. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 στρέφονται άµεσα
κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού Δηµοσίου,
των νοµικών προσώπων Δηµοσίου Δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και το συνολικό περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνει συνολικά τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή
έως χίλιες (1.000) ηµερήσιες µονάδες. Οι πράξεις αυτές
παραγράφονται µετά είκοσι (20) έτη.»
Άρθρο 41
Ψευδής κατάθεση - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 224 ΠΚ
Στο άρθρο 224 ΠΚ, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο
224 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 224
Ψευδής κατάθεση
1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή µάρτυρας σε
δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί εξέταση για την κρινόµενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει
ψευδή στοιχεία σχετικά µε την υπόθεση αυτή ή αρνείται
ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών έως τρία (3) έτη και χρηµατική
ποινή.
2. Όποιος εµφανίζεται ως µάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής αρµόδιας να ενεργεί εξέταση και αρνείται να δώσει τη µαρτυρία του τιµωρείται µε φυλάκιση
έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.
3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων για να αποφύγει ποινική ευθύνη είτε
δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ε-

νοχοποιήσει ψευδώς άλλον, το δικαστήριο µπορεί να τον
απαλλάξει από κάθε ποινή.
4. Όποιος, σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν εξετάζεται
από κάποια αρχή ή από εξουσιοδοτηµένο όργανό της ή
όταν αναφέρεται σε αυτή, εκθέτει εν γνώσει του ψέµατα
ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 42
Δωροληψία υπαλλήλου - Αντικατάσταση
της παρ. 5 του άρθρου 235 ΠΚ
Η παρ. 5 του άρθρου 235 ΠΚ, αντικαθίσταται και το άρθρο 235 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 235
Δωροληψία υπαλλήλου
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε
φύσης αθέµιτο ωφέληµα, ή αποδέχεται την υπόσχεση
παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του,
µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση
και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του
προηγούµενου εδαφίου κατ’ επάγγελµα τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιµωρείται µε κάθειρξη έως
δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί
την πράξη του προηγούµενου εδαφίου κατ’ επάγγελµα
τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες
(1.000) ηµερήσιες µονάδες.
3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέµιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούµενος από την ιδιότητά του, τιµωρείται
µε φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από
άλλη ποινική διάταξη.
4. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα
που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
υπηρεσίες του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική
ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν µε παράβαση συγκεκριµένου υπηρεσιακού καθήκοντος δεν απέτρεψαν από αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των προηγούµενων
παραγράφων.
5. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται από λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους που απασχολούνται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση σε: α)
όργανο ή οργανισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) κάθε
δηµόσιο διεθνή ή υπερεθνικό οργανισµό ή φορέα στον
οποίο η Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και από κάθε πρόσωπο, αποσπασµένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία
αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι, ακόµα κι αν οι πράξεις των περ. α΄ και β΄
δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας όπου
τελέστηκαν. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν οι
πράξεις τελούνται από υπάλληλο ξένης χώρας.»
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Άρθρο 43
Δωροδοκία υπαλλήλου - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 236 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 236 ΠΚ, τροποποιείται ως προς
το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 236 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 236
Δωροδοκία υπαλλήλου
1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια
ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση µε την άσκηση
των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα
καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηµατική ποινή.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική
ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας, δεν απέτρεψε από αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές
του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούµενων παραγράφων.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α) λειτουργούς ή άλλους
υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση οργάνου
ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισµού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, αποσπασµένο
ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε
αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι ή β)
οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα
ή υπηρεσία για ξένη χώρα.
Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή
από ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους
νόµους της χώρας όπου τελέστηκε και για τη δίωξη του
πληµµελήµατος της παρ. 1 δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 6 παρ. 3 έγκληση ή αίτηση.»
Άρθρο 44
Ευνοϊκά µέτρα - Κατάργηση της παρ. 1 και
τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 263Α ΠΚ
Στο άρθρο 263Α ΠΚ: α) καταργείται η παρ. 1 περί του
θεσµού της έµπρακτης µετάνοιας για το αδίκηµα της δωροδοκίας και δωροδοκίας δικαστή, β) τροποποιούνται οι
παρ. 2 και 4 ως προς τις παραπεµπόµενες διατάξεις του
ΠΚ, γ) αντικαθίσταται η παρ. 3 και το άρθρο 263Α ΠΚ
διαµορφώνεται εξής:
«Άρθρο 263Α
Ευνοϊκά µέτρα
1. [Καταργείται]
2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1,
2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο συµµέτοχος στις πράξεις

των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως
260, καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, συµβάλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή,
στην αποκάλυψη της συµµετοχής υπαλλήλου στις πράξεις αυτές, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του
άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την
αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 99. Το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών µε βούλευµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του αρµοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των εισφερόµενων στοιχείων. Την
αναστολή της δίωξης µπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση
απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν
επιβληθεί. Αν µετά την αναστολή της ποινικής δίωξης
προκύψει ότι τα εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία
δεν ήσαν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά
του υπαλλήλου, το σχετικό βούλευµα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα
ποινική δίωξη.
3. Υπάλληλος, υπαίτιος ή συµµέτοχος για την τέλεση
των πράξεων των άρθρων 235 έως 260, καθώς και του
άρθρου 390, ο οποίος συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συµµετοχής στις
πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων που κατέχουν θέση ανώτερη της δικής του, ή συµµέτοχος µη υπάλληλος στις
πράξεις αυτές, εξαιρουµένης της τελέσεως από αυτόν
της πράξης του άρθρου 236 ΠΚ, τιµωρείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 2, εφόσον ο ίδιος έχει µεταβιβάσει στο Δηµόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει
αποκτήσει, αµέσως ή εµµέσως, από την τέλεση ή τη
συµµετοχή στην τέλεση των παραπάνω εγκληµάτων. Αν
κατ’ εξαίρεση η µεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί
µέχρι το στάδιο της επιµέτρησης της ποινής, το δικαστήριο µπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση
του, διακόπτοντας προς τούτο τη διαδικασία για ορισµένη ηµεροµηνία και χωρίς το χρονικό περιορισµό του άρθρου 352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Στην
περίπτωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριµένες µεταβιβάσεις ή άλλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο
δράστης για να τύχει του σχετικού ευεργετήµατος. Με
την απόφαση περί διακοπής της δίκης το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση
των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν επιβληθεί.
4.α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκληµάτων
των άρθρων 235 έως 260, 390 και 396 ή πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων που προέρχονται άµεσα από τις συγκεκριµένες εγκληµατικές δραστηριότητες, εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συµµετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν µέλη της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συµβούλιο, µε
βούλευµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του ποινικής δίωξης και την αµελλητί παραποµπή
της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή
µπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί
και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού
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καταναγκασµού που έχουν ταχθεί.
β) Αν η Βουλή κρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, ότι τα στοιχεία δεν
είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος
Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευµα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται.
Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε
βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούµενο εδάφιο συµµέτοχος
που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της
ποινής αυτής κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2.
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 86 παρ. 3 εδ. Β΄ του Συντάγµατος,
στον κατηγορούµενο επιβάλλεται ποινή µειωµένη στο
µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να
διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής,
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2.»
Άρθρο 45
Εµπρησµός - Αντικατάσταση του άρθρου 264 ΠΚ
Το άρθρο 264 ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 264
Εµπρησµός
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιµωρείται:
α) µε φυλάκιση αν από την πράξη µπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα,
β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη
µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ. α΄ή β΄ η
πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις
κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου,
δ) µε ισόβια κάθειρξη αν στην περίπτωση της περ. β΄ η
πράξη είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά από την οποία µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
Άρθρο 46
Εµπρησµός σε δάση - Αντικατάσταση
του άρθρου 265 ΠΚ
Το άρθρο 265 ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 265
Εµπρησµός σε δάση
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που έχει νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιµωρείται: α) µε
κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηµατική ποινή, αν δε ο
δράστης σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος µε κάθειρξη έως
δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή,

β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη
µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ. α΄ ή β΄ η
πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις
κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου ή η φωτιά εξαπλώθηκε σε µεγάλη έκταση ή είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση
ή υποβάθµιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή,
δ) µε ισόβια κάθειρξη αν στην περ. β΄ η πράξη είχε ως
αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου
προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή δασική
έκταση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που έχει
νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα τιµωρείται µε
φυλάκιση, και αν από αµέλεια προκαλεί µια τέτοια πυρκαγιά από την οποία µπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους.»
Άρθρο 47
Πληµµύρα - Τροποποίηση του άρθρου 268 ΠΚ
Στο άρθρο 268 ΠΚ: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται η
περ. α΄ ως προς το πλαίσιο ποινής και η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», αβ) στην περ. β΄ η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», β) στην παρ. 2:
βα) οι λέξεις «προέκυψε κίνδυνος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος», ββ)
προστίθεται η λέξη «κίνδυνος» πριν από τις λέξεις «για
άνθρωπο», βγ) τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και το
άρθρο 268 του ΠΚ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 268
Πληµµύρα
1. Όποιος προξενεί πληµµύρα τιµωρείται:
α) µε φυλάκιση αν από την πράξη µπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα,
β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη
µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή
β΄ η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά
σωµατική βλάβη ανθρώπου,
δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην
περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πληµµύρα από την οποία µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
Άρθρο 48
Έκρηξη - Τροποποίηση του άρθρου 270 ΠΚ
Στο άρθρο 270 ΠΚ: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται η
περ. α΄ ως προς το πλαίσιο της ποινής και η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύ-
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ψει», αβ) στην περ. β΄ η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», β) στην παρ. 2:
βα) οι λέξεις «προέκυψε κίνδυνος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος», ββ)
προστίθεται η λέξη «κίνδυνος» πριν από τις λέξεις «για
άνθρωπο», βγ) τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και το
άρθρο 270 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 270
Έκρηξη
1. Όποιος προξενεί έκρηξη µε οποιοδήποτε τρόπο, και
ιδίως µε την χρήση εκρηκτικών υλών, τιµωρείται:
α) µε φυλάκιση αν από την πράξη µπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα,
β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη
µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή
β΄ η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά
σωµατική βλάβη ανθρώπου,
δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην
περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την έκρηξη από την οποία
µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα
ή κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία (3) έτη.»
Άρθρο 49
Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών
και εµπρηστικών υλών Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 272 ΠΚ
Στο άρθρο 272 του ΠΚ: α) συµπληρώνεται ο τίτλος του
άρθρου ως προς την αναφορά σε εµπρηστικές ύλες, β)
τροποποιείται η παρ. 1 ως προς την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, γ) τροποποιείται η παρ. 2 ως
προς τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αδικήµατος και
το άρθρο 272 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 272
Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών
και εµπρηστικών υλών
1. Όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εµπρηστικές ύλες, βόµβες ή µηχανισµούς, από τα οποία µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.
2. Η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται
µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συµµετέχει σε δηµόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά µεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών ή αντικειµένων.
3. Ο δράστης δεν τιµωρείται αν πριν εξεταστεί από τις
αρχές παρέδωσε µε τη θέλησή του σε αυτές τα πιο πάνω
υλικά ή αντικείµενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα
αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε µε άλλον
τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.»

Άρθρο 50
Κοινώς επικίνδυνη βλάβη - Τροποποίηση
του άρθρου 273 ΠΚ
Στο άρθρο 273 ΠΚ: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται η
περ. α΄ ως προς το πλαίσιο της ποινής και η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», αβ) στην περ. β΄ η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», β) στην παρ. 2:
βα) οι λέξεις «προέκυψε κίνδυνος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος», ββ)
προστίθεται η λέξη «κίνδυνος» πριν από τις λέξεις «για
άνθρωπο» και το άρθρο 273 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 273
Κοινώς επικίνδυνη βλάβη
1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί βλάβη σε πράγµα
δικό του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο, όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οικοδοµικά ή άλλα έργα για την προστασία από φυσικές και άλλες καταστροφές, τιµωρείται:
α) µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα,
β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την
πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν στην περίπτωση
του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά
σωµατική βλάβη, ή τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο
θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο
µπορεί να επιβάλει κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την καταστροφή ή τη
βλάβη από την οποία µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 51
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 275 ΠΚ
Η παρ. 2 του άρθρου 275 ΠΚ τροποποιείται ως προς
την ποινή, η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει» και το άρθρο 275 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 275
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων
1. Όποιος σε µεταλλεία, σε εργοστάσια ή σε άλλες εργασίες που η λειτουργία τους είναι επικίνδυνη για τη
ζωή των εργαζοµένων, καταστρέφει ή µε οποιονδήποτε
τρόπο αχρηστεύει εγκαταστάσεις που ασφαλίζουν από
αυτόν τον κίνδυνο ή διακόπτει τη λειτουργία τους, τιµωρείται:
α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους (1) και χρηµατική ποινή αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
β) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η
πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη,
γ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην
περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλε-
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σµα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την καταστροφή, την αχρήστευση ή τη διακοπή λειτουργίας ασφαλιστικής εγκατάστασης από την οποία µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
Άρθρο 52
Πρόκληση ναυαγίου - Τροποποίηση του άρθρου 277 ΠΚ
Στο άρθρο 277 ΠΚ: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται η
περ. α΄ ως προς το πλαίσιο ποινής και η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», αβ) στην περ. β΄ η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», β) στην παρ. 2:
βα) οι λέξεις «προέκυψε κίνδυνος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος», ββ)
προστίθεται η λέξη «κίνδυνος» πριν από τις λέξεις «για
άνθρωπο», βγ) τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και το
άρθρο 277 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 277
Πρόκληση ναυαγίου
1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου
τιµωρείται:
α) µε φυλάκιση αν από την πράξη µπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα,
β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη
µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή
β΄ η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά
σωµατική βλάβη ανθρώπου,
δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην
περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου από την οποία µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
Άρθρο 53
Δηλητηρίαση πραγµάτων προορισµένων για χρήση
από το κοινό από αµέλεια - Αντικατάσταση της παρ. 3
του άρθρου 279 ΠΚ
Η παρ. 3 του άρθρου 279 ΠΚ αντικαθίσταται και το άρθρο 279 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 279
Δηλητηρίαση πραγµάτων προορισµένων
για χρήση από το κοινό
1. Όποιος δηλητηριάζει: α) πηγές, πηγάδια, βρύσες ή
άλλες διοχετεύσεις ή δεξαµενές νερού, β) τρόφιµα, ποτά ή άλλα πράγµατα που είναι προορισµένα για πώληση

ή για χρήση από το κοινό των οποίων η χρήση µπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή. Με την ίδια
ποινή τιµωρείται και όποιος εισάγει σε κάποιο από αυτά
άλλες ύλες που µπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσµα. Με την ίδια ποινή τιµωρείται επίσης όποιος κατέχει προς πώληση, πωλεί ή θέτει µε οποιοδήποτε τρόπο
σε κυκλοφορία τα υπό στοιχείο β΄ πράγµατα.
2. Οι πράξεις της παρ. 1 τιµωρούνται: α) µε κάθειρξη
αν είχαν ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη, β) µε
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν είχαν ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
3. Αν στις περιπτώσεις της παρ. 1 η πράξη τελείται από
αµέλεια και από αυτήν µπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
Άρθρο 54
Επιβλαβή φάρµακα - Προσθήκη άρθρου 281 ΠΚ
Προστίθεται άρθρο 281 στον ΠΚ ως εξής:
«Άρθρο 281
Επιβλαβή φάρµακα
«1. Όποιος, χωρίς την απαιτούµενη άδεια, παρασκευάζει ή επεξεργάζεται ή θέτει σε κυκλοφορία φάρµακα,
που η χρήση τους µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία ή κίνδυνο για τη ζωή ανθρώπου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2. Αν κάποια από τις προαναφερόµενες πράξεις τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι ενός
(1) έτους ή χρηµατική ποινή, εκτός αν η εν λόγω πράξη
τιµωρείται, σύµφωνα µε άλλη, ειδικότερη διάταξη, µε αυστηρότερη ποινή.»
Άρθρο 55
Παραβίαση µέτρων για την πρόληψη ασθενειών
από αµέλεια - Αντικατάσταση της παρ. 4
του άρθρου 285 ΠΚ
Η παρ. 4 του άρθρου 285 ΠΚ αντικαθίσταται και το άρθρο 285 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 285
Παραβίαση µέτρων για την πρόληψη ασθενειών
1. Όποιος παραβιάζει τα µέτρα που έχει διατάξει ο νόµος ή η αρµόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η
διάδοση µιας µεταδοτικής ασθένειας τιµωρείται: α) µε
φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή αν από την
πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β)
µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος µετάδοσης της ασθένειας σε
αόριστο αριθµό ανθρώπων.
2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσµα µεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσµα να µεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.
3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών

25
και αν προκλήθηκε ο θάνατος, µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει ισόβια κάθειρξη.
4. Όποιος στις περιπτώσεις της παρ. 1 από αµέλεια
παραβιάζει τα µέτρα και από την παραβίαση µπορεί να
προκύψει: α) κοινός κίνδυνος για ζώα, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, και β)
κίνδυνος µετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθµό
ανθρώπων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή
χρηµατική ποινή.»

2. Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων του παρόντος
Κεφαλαίου το δικαστήριο µπορεί να κρίνει την πράξη ατιµώρητη αν ο υπαίτιος µε τη θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη του κινδύνου ή µε τη γρήγορη αναγγελία του
προς τις αρχές δώσει αφορµή για την αποτροπή της.»

Άρθρο 56
Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής από αµέλεια Τροποποίηση του άρθρου 286 ΠΚ

Στο άρθρο 290 ΠΚ: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται η
υποπερ. αα΄ ως προς το πλαίσιο ποινής και η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τη φράση «µπορεί να προκύψει», αβ) στην υποπερ. ββ΄ η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τη φράση «µπορεί να προκύψει», αγ) στην υποπερ. γγ΄ προστίθεται η λέξη «σηµαντική» πριν από τη
λέξη «βλάβη», β) στην παρ. 2: βα) η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τη φράση «µπορεί να προκύψει», ββ)
µετά από τις λέξεις «ξένα πράγµατα ή» προστίθεται η
λέξη «κίνδυνος» και το άρθρο 290 διαµορφώνεται ως εξής:

Στην παρ. 2 του άρθρου 286 ΠΚ προστίθεται η φράση
«και από την παραβίαση µπορεί να προκύψει κίνδυνος
για άνθρωπο» και το άρθρο 286 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 286
Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής
1. Όποιος κατά την εκπόνηση µελέτης ή τη διεύθυνση
ή την εκτέλεση οικοδοµικού ή άλλου ανάλογου έργου ή
κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς κανόνες, τιµωρείται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή αν από την
πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) µε
κάθειρξη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη
είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη, γ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην περίπτωση
του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου παραβιάζει από αµέλεια τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς κανόνες και από την παραβίαση µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.
3. Η παραγραφή των εγκληµάτων της παραγράφου 1
στοιχεία β΄ και γ΄ αρχίζει από την επέλευση του θανάτου ή της βαριάς σωµατικής βλάβης και πάντως δεν µπορεί να υπερβεί τα τριάντα (30) έτη από την παραβίαση
των κανόνων.»
Άρθρο 57
Έµπρακτη µετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 ΠΚ
Στην παρ. 1 του άρθρου 289 ΠΚ η αναφορά στην παρ.
3 του άρθρου 265 αντικαθίσταται από την αναφορά στην
παρ. 2 του ιδίου άρθρου και το άρθρο 289 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 289
Έµπρακτη µετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής
1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 των άρθρων 264, 265,
268, 270, 273, 275, 277 και 286, της παρ. 3 του άρθρου
279, και της παρ. 4 του άρθρου 285 ο υπαίτιος δεν τιµωρείται, αν µε τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή µε
τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορµή
για την αποτροπή του.

Άρθρο 58
Επικίνδυνες παρεµβάσεις στην οδική συγκοινωνία Τροποποίηση του άρθρου 290 ΠΚ

«Άρθρο 290
Επικίνδυνες παρεµβάσεις στην οδική συγκοινωνία
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας στους δρόµους: α) µε καταστροφή, βλάβη ή µετακίνηση εγκαταστάσεων ή οχηµάτων, β) µε τοποθέτηση ή
διατήρηση εµποδίων, γ) µε αλλοίωση σηµείων ή σηµάτων ή µε τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλµένων σηµείων
ή σηµάτων ή δ) µε άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, τιµωρείται: αα) µε
φυλάκιση έως τρία (3) έτη αν από την πράξη µπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα, ββ) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη
µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη άλλου ή προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η πράξη είχε ως
αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί
να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια τη διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας από την οποία µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή κίνδυνος για
άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 59
Επικίνδυνη οδήγηση - Τροποποίηση
του άρθρου 290Α ΠΚ
Στο άρθρο 290Α ΠΚ: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται
η υποπερ. αα΄ ως προς το πλαίσιο ποινής και η λέξη
«προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να
προκύψει», αβ) στην υποπερ. ββ΄η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να προκύψει», αγ)
στην υποπερ. γγ΄ πριν τη λέξη «βλάβη» προστίθεται η
λέξη «σηµαντική», β) στην παρ. 2: βα) η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τη φράση «µπορεί να προκύψει», ββ) µετά από τις λέξεις «ξένα πράγµατα ή» προστί-
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θεται η λέξη «κίνδυνος» και το άρθρο 290Α διαµορφώνεται ως εξής:

1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόµους ή στις
πλατείες: α) οδηγεί όχηµα µολονότι δεν είναι σε θέση να
το πράξει µε ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύµατος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωµατικής ή πνευµατικής εξάντλησης ή β) οδηγεί όχηµα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύµα
της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόµους, πεζοδρόµια ή πλατείες, ή οδηγεί όχηµα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή µε ανασφαλή τρόπο φορτωµένο ή προβαίνει
κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγµούς ή µετέχει
σε αυτοσχέδιους αγώνες, τιµωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: αα) µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγµατα, ββ) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη µπορεί
να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) µε κάθειρξη έως
δέκα (10) έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά
σωµατική βλάβη ή προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) µε κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα (10) ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού
ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αµέλεια και από την πράξη του αυτή µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»

µε καταστροφή, βλάβη ή µετακίνηση εγκαταστάσεων ή
συγκοινωνιακών µέσων, β) µε τοποθέτηση ή διατήρηση
εµποδίων, γ) µε αλλοίωση σηµείων ή σηµάτων ή µε τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλµένων σηµείων ή σηµάτων,
δ) µε παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου ή ασφαλούς φόρτωσης των συγκοινωνιακών µέσων, ε) µε
παραβίαση των κανόνων λειτουργίας συστηµάτων µη επανδρωµένων αεροσκαφών, στ) µε άλλες, εξίσου επικίνδυνες, για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις τιµωρείται: αα) µε φυλάκιση αν από την πράξη µπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα, ββ) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη µπορεί να
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) µε κάθειρξη αν η
πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ή
προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας, δδ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών
αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το
δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Με τις ίδιες ποινές κατά τις διακρίσεις των στοιχείων αα΄ έως δδ΄ της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται, εάν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε
άλλες διατάξεις, όποιος οδηγεί όχηµα σταθερής τροχιάς
ή κυβερνά πλοίο ή αεροπλάνο ή χειρίζεται εξ αποστάσεως σύστηµα µη επανδρωµένου αεροσκάφους χωρίς να
είναι σε θέση να το πράξει µε ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύµατος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωµατικής ή πνευµατικής εξάντλησης.
3. Όποιος στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων από αµέλεια προκαλεί τη διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας ή οδηγεί επικίνδυνα και από την
πράξη του αυτή µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για
ξένα πράγµατα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»

Άρθρο 60
Επικίνδυνες παρεµβάσεις στη συγκοινωνία µέσων
σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών
- Τροποποίηση του άρθρου 291 ΠΚ

Άρθρο 61
Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών
επικοινωνιών - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 292Α ΠΚ

Στο άρθρο 291 ΠΚ: α) στην παρ. 1: αα) προστίθεται
περ. ε΄ και η υφιστάµενη περ. ε΄ αναριθµείται σε περ.
στ΄, αβ) τροποποιείται η υποπερ. αα΄ ως προς το πλαίσιο
ποινής και η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις
λέξεις «µπορεί να προκύψει», αγ) στην υποπερ. ββ΄ η
λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί
να προκύψει», αδ) στην υποπερ. γγ΄ πριν τη λέξη «βλάβη» προστίθεται η λέξη «σηµαντική», β) στην παρ. 2 µετά από τη λέξη «αεροπλάνο» προστίθενται οι λέξεις «ή
χειρίζεται εξ αποστάσεως σύστηµα µη επανδρωµένου αεροσκάφους», γ) στην παρ. 3: γα) τροποποιείται το πλαίσιο ποινής, γβ) η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από
τη φράση «µπορεί να προκύψει» και γγ) προστίθεται η
λέξη «κίνδυνος» πριν από τη φράση «για άνθρωπο» και
το άρθρο 291 του ΠΚ διαµορφώνεται ως εξής:

Στην παρ. 1 του άρθρου 292 ΠΚ ,προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 292Α διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 290Α
Επικίνδυνη οδήγηση

«Άρθρο 291
Επικίνδυνες παρεµβάσεις στη συγκοινωνία µέσων
σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας µέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών: α)

«Άρθρο 292Α
Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας
των τηλεφωνικών επικοινωνιών
1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστηµα υλικού ή λογισµικού, που χρησιµοποιείται για την
παροχή τέτοιων υπηρεσιών, και µε τον τρόπο αυτόν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος της πράξης του
προηγούµενου εδαφίου είναι ο εργαζόµενος ή συνεργάτης του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή.
Με την ποινή του προηγουµένου εδαφίου τιµωρείται και
ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ο οποίος αθέµιτα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόµιµος εκ-
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πρόσωπος αυτού, ο οποίος παραβιάζει διάταξη κανονισµού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ή όρο της Γενικής Άδειας ή του δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνότητας ή του δικαιώµατος
χρήσης αριθµού, που αναφέρονται στην ασφάλεια των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού ή ο κατά τον νόµο υπεύθυνος για τη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, που παραλείπει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή
πράξης της παρ. 1, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη τελέστηκε ή έγινε απόπειρα τέλεσής της, ανεξάρτητα αν θα
τιµωρηθεί ο υπαίτιος.
4. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγούµενων παραγράφων είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή
σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζηµία σε άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή. Εφόσον το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη
και χρηµατική ποινή. Αν από τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να τεθούν σε κίνδυνο θεµελιώδεις αρχές και θεσµοί του Πολιτεύµατος, όπως µνηµονεύονται στο άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα ή απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους ή στην
ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, επιβάλλεται κάθειρξη.
5. Όποιος αθέµιτα διαθέτει στο εµπόριο ή µε άλλον
τρόπο προσφέρει προς εγκατάσταση ειδικά τεχνικά µέσα για την τέλεση των πράξεων της παρ. 1 ή δηµόσια
διαφηµίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή τους τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 62
Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών
εγκαταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 293 ΠΚ
Στην παρ. 1 του άρθρου 293 ΠΚ: α) µετά από τη λέξη
«όποιος» προστίθενται οι λέξεις «αθέµιτα µε οποιοδήποτε τρόπο», β) στην περ. β΄ διαγράφονται οι λέξεις «µε αθέµιτη παρέµβαση σε πράγµα ή σε σύστηµα πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδοµένα που εξυπηρετούν τη
λειτουργία της εγκατάστασης» και το άρθρο 293 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 293
Παρακώλυση της λειτουργίας
άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων
1. Όποιος αθέµιτα µε οποιοδήποτε τρόπο παρεµποδίζει ή διαταράσσει σε µεγάλη έκταση ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία εγκατάστασης που εξυπηρετεί την παροχή στο κοινό: α) ταχυδροµικών υπηρεσιών, β) νερού, φωτισµού, φυσικού αερίου, θερµότητας ή
κινητήριας δύναµης, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 292Β εφαρµόζεται και για την
πράξη της παρ. 1.

3. Αν από την πράξη προκλήθηκε κατάσταση κοινής ανάγκης, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.
4. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται
φυλάκιση έως έξι (6) µήνες ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 63
Ανθρωποκτονία µε δόλο - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 299 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 299 ΠΚ, τροποποιείται ως προς
την ποινή και το άρθρο 299 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 299
Ανθρωποκτονία µε δόλο
1. Όποιος σκότωσε άλλον τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη.
2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται κάθειρξη.»
Άρθρο 64
Σωµατική βλάβη - Τροποποίηση των παρ. 1
και 2 του άρθρου 308 ΠΚ
Στο άρθρο 308 ΠΚ: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ως προς το πλαίσιο της ποινής, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς την ιδιότητα του παθόντος και
το άρθρο 308 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 308
Σωµατική βλάβη
1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας
που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς µε την εκτέλεσή
της ή υπάλληλος του πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέσθηκε µε
αφορµή τον πλειστηριασµό, οπότε η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη.
3. Η σωµατική βλάβη της παρ. 1 δεν είναι άδικη, όταν
επιχειρείται µε τη συναίνεση του παθόντος και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.
4. Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογηµένη αγανάκτηση, εξαιτίας µιας αµέσως
προηγούµενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον
του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.»
Άρθρο 65
Επικίνδυνη σωµατική βλάβη - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση του άρθρου 309 ΠΚ
Το άρθρο 309 ΠΚ τροποποιείται ως προς την ποινή και
το άρθρο 309 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 309
Επικίνδυνη σωµατική βλάβη
Αν η πράξη του προηγούµενου άρθρου τελέστηκε µε
τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
Άρθρο 66
Βαριά σωµατική βλάβη - Αντικατάσταση
του άρθρου 310 ΠΚ
Το άρθρο 310 ΠΚ, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 310
Βαριά σωµατική βλάβη
1. Αν η πράξη του άρθρου 308 είχε ως επακόλουθο τη
βαριά σωµατική βλάβη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωµατική βλάβη
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αv επιδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωµατικής βλάβης, τιµωρείται µε κάθειρξη.
3. Βαριά σωµατική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη
προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και µακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό ή αναπηρία ή µόνιµη παραµόρφωση ή αν τον εµπόδισε σηµαντικά
και για πολύ χρόνο να χρησιµοποιεί το σώµα ή τη διάνοιά του.»
Άρθρο 67
Σωµατική βλάβη από αµέλεια Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 314 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 314 ΠΚ τροποποιείται ως προς: α)
τη σειρά των προβλεπόµενων ποινών, β) την προσθήκη
της περίπτωσης προκληθείσας βαριάς σωµατικής βλάβης και του αντίστοιχου πλαισίου ποινής και το άρθρο
314 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 314
Σωµατική βλάβη από αµέλεια
1. Όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή
βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο
(2) έτη ή χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η σωµατική βλάβη που προκλήθηκε είναι βαριά,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη, και αν αυτή είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούµενης
παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός οχήµατος ή υπόχρεος
λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος οδηγός οχήµατος δεν µεταφέρει επιβάτες ή πράγµατα µε
σκοπό βιοπορισµού, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει από
την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί

την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί
µετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.»
Άρθρο 68
Εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας
υπαλλήλου - Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση Προσθήκη άρθρου 315Α ΠΚ
Μετά από το άρθρο 315 ΠΚ, προστίθεται νέο άρθρο
315Α ως εξής:
«Άρθρο 315Α
Εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας
υπαλλήλου - Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση
Η τέλεση των εγκληµάτων των άρθρων 308 έως 311 εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
του ή για λόγους σχετικούς µε την εκτέλεσή της συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.»
Άρθρο 69
Εµπορία ανθρώπων - Τροποποίηση των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 323Α ΠΚ
Στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 323Α ΠΚ, τροποποιείται
το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 323Α διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 323Α
Εµπορία ανθρώπων
1. Όποιος µε τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών µέσων ή µε επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, µεταφέρει, κατακρατεί παράνοµα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαµβάνει άλλον µε
σκοπό την εκµετάλλευσή του, τιµωρείται µε κάθειρξη και
χρηµατική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος και αν, για
να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις της προηγούµενης παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση άλλου µε τη χρήση απατηλών µέσων ή παρασύροντάς τον
εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται.
3. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων όταν: α) τελείται κατ’ επάγγελµα, β) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας
του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, γ) συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή δ) είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος. Επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το
θάνατο.
4. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται η πράξη των παρ. 1 και 2 όταν στρέφεται κατά ανηλίκου, ακόµα κι όταν τελείται χωρίς τη χρήση των µέσων που αναφέρονται σε αυτές. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, µε τα µέσα των παρ. 1 και 2 στρατο-
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λογεί ανήλικο µε σκοπό τη χρησιµοποίησή του σε ένοπλες επιχειρήσεις.
5. Η έννοια της εκµετάλλευσης στις προηγούµενες
παραγράφους περιλαµβάνει τον πορισµό παράνοµου περιουσιακού οφέλους από: α) την υπαγωγή του σε καθεστώς δουλείας ή σε παρεµφερείς προς τη δουλεία πρακτικές, β) την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας, γ)
την εργασία ή την επαιτεία του θύµατος (εργασιακή εκµετάλλευση), δ) την τέλεση εγκληµατικών πράξεων από
αυτό, ε) την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του
σώµατός του, στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων πράξεων, πραγµατικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη
γενετήσια διέγερση (γενετήσια εκµετάλλευση) ή ζ) τον
εξαναγκασµό του σε τέλεση γάµου.
6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να χρησιµοποιεί τα µέσα των παρ. 1 και 2, προσλαµβάνει στην εργασία του πρόσωπο που είναι θύµα εµπορίας, δέχεται τις
υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί µαζί του γενετήσια πράξη ή δέχεται τα έσοδα από την εκµετάλλευσή
του.
7. Τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή όποιος,
χωρίς να χρησιµοποιεί τα µέσα των παρ. 1 και 2, εξωθεί
σε επαιτεία ανηλίκους, µε σκοπό την εκµετάλλευση των
εσόδων τους.
8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των πράξεων των
προηγούµενων παραγράφων, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η καταγγελία πιθανολογείται βάσιµη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων µε
αµοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συµµετοχής τους σε εγκληµατικές δραστηριότητες, εφόσον
η συµµετοχή αυτή ήταν άµεση συνέπεια του γεγονότος
ότι ήταν παθόντες των αδικηµάτων των προηγούµενων
παραγράφων, ώσπου να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση
για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται
οριστική.»
Άρθρο 70
Αυτοδικία - Τροποποίηση του άρθρου 331 ΠΚ
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 331 ΠΚ, τροποποιείται
ως προς τη σειρά των προβλεπόµενων εναλλακτικών
ποινών και το άρθρο 331 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 331
Αυτοδικία
Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική µε δικαίωµα
που ή το έχει πραγµατικά ή από πεποίθηση το οικειοποιείται τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.»
Άρθρο 71
Βιασµός - Τροποποίηση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 336 ΠΚ
Στο άρθρο 336 ΠΚ: α) τροποποιείται η παρ. 3 µε την

προσθήκη της περίπτωσης του ανήλικου θύµατος και ως
προς το πλαίσιο ποινής, β) στην παρ. 4 η λέξη «επιχειρεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «τελεί» και το άρθρο
336 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 336
Βιασµός
1. Όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σοβαρού και άµεσου κινδύνου ζωής ή σωµατικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης
τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας µε αυτήν πράξεις.
3. Αν η πράξη της παρ. 1 έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού ή είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος ή αν ο παθών είναι ανήλικος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1, τελεί
γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.»
Άρθρο 72
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 337 ΠΚ
Στο άρθρο 337 ΠΚ: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 µε την προσθήκη της περίπτωσης του ανήλικου παθόντος, β) τροποποιείται η παρ. 4 ως προς τον
αποδέκτη των πράξεων και το πλαίσιο ποινής και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 337 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 337
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
1. Όποιος µε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα, µε
προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, µε γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή µε επίδειξη
των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την
τιµή άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή
χρηµατική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι ανήλικος.
2. Με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη της προηγουµένης παραγράφου, αν ο
παθών είναι νεότερος των δώδεκα (12) ετών.
3. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλων µέσων
ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή µε πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δέκα πέντε (15) έτη και µε
χειρονοµίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιµή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν επακολούθησε
συνάντηση ο ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.
4. Όποιος προβαίνει σε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων
πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκµεταλλευόµενος τη θέση προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη.»
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Άρθρο 73
Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια
πράξη - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2
του άρθρου 338 ΠΚ
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 338 ΠΚ, τροποποιούνται
ως προς την ποινή και το άρθρο 338 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 338
Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση
σε γενετήσια πράξη
1. Όποιος µε κατάχρηση της διανοητικής ή σωµατικής
αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί µε αυτόν γενετήσια
πράξη τιµωρείται µε κάθειρξη.
2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»
Άρθρο 74
Γενετήσιες πράξεις µε ανηλίκους ή ενώπιόν τους Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 339 ΠΚ
Στην παρ. 1 του άρθρου 339 ΠΚ: α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς τα άρθρα του ΠΚ στα οποία
γίνεται παραποµπή, β) αντικαθίσταται η περ. α΄, γ) αντικαθίσταται η περ. β΄, δ) διαγράφεται η περ. γ΄ και το άρθρο 339 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 339
Γενετήσιες πράξεις µε ανηλίκους ή ενώπιόν τους
1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη µε πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά µε αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται,
αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιµωρηθεί βαρύτερα µε τα
άρθρα 342 και 351Α, ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, µε
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών,
β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, µε κάθειρξη.
2. Οι γενετήσιες πράξεις µεταξύ ανηλίκων κάτω των
δεκαπέντε (15) ετών δεν τιµωρούνται, εκτός αν η µεταξύ
τους διαφορά ηλικίας είναι µεγαλύτερη των τριών (3) ετών, οπότε µπορούν να επιβληθούν µόνο αναµορφωτικά
ή θεραπευτικά µέτρα.
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε (15) έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη µεταξύ άλλων, χωρίς να συµµετέχει σε
αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών
και χρηµατική ποινή αν ο ανήλικος είναι µικρότερος των
δεκατεσσάρων (14) ετών και µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή αν έχει συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας του.»
Άρθρο 75
Γενική διάταξη για τα άρθρα 338 και 339 ΠΚ Προσθήκη άρθρου 340 ΠΚ
Προστίθεται άρθρο 340 ΠΚ ως εξής:

«Άρθρο 340
Γενική διάταξη
Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 338 και 339 είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»
Άρθρο 76
Κατάχρηση ανηλίκων - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 342 ΠΚ
Στην παρ. 1 του άρθρου 342 ΠΚ: α) στο πρώτο εδάφιο:
αα) τροποποιούνται οι περ. α΄ και β΄ ως προς την αναπροσαρµογή των ηλικιακών ορίων και ως προς την επιβαλλόµενη ποινή, αβ) διαγράφεται η περ. γ΄, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 342 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 342
Κατάχρηση ανηλίκων
1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις µε
ανήλικο, τον οποίον του έχουν εµπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται ως εξής :
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα (14)
έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή,
β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα (14) έτη,
µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή.
Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης
της παρ. 1: α) από οικείο, β) από πρόσωπο που συνοικεί
µε τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις µε τους οικείους του, γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, γυµναστή ή
άλλο πρόσωπο που παραδίδει µαθήµατα στον ανήλικο,
δ) από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου, ε) από κληρικό µε τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί
πνευµατική σχέση, στ) από ψυχολόγο, ιατρό, νοσοκόµο
ή από ειδικό επιστήµονα που παρέχει τις υπηρεσίες του
στον ανήλικο, ζ) από πρόσωπο που καταχράται τη διανοητική ή σωµατική αναπηρία του ανηλίκου.
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονοµίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν
εµπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
έξι (6) µηνών.»
Άρθρο 77
Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου
που αναζητά εργασία - Αντικατάσταση
της περ. β΄ άρθρου 343 ΠΚ
Η περ. β΄ του άρθρου 343 ΠΚ αντικαθίσταται και το άρθρο 343 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 343
Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη
Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική
ποινή τιµωρούνται: α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, µε κατάχρηση σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β) ό-
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ποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκµεταλλευόµενος την θέση του παθόντος,
ως προσώπου, το οποίο αναζητά εργασία, γ) οι διορισµένοι ή οπωσδήποτε εργαζόµενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνοµικές υπηρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτικά καταστήµατα ή σε άλλα ιδρύµατα προορισµένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από
βοήθεια αν, µε κατάχρηση της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε
αυτά τα ιδρύµατα.»
Άρθρο 78
Έγκληση - Τροποποίηση του άρθρου 344 ΠΚ
Το άρθρο 344 ΠΚ, τροποποιείται ως προς την παραποµπή σε άρθρο του ΠΚ, στο τέλος του άρθρου προστίθεται η φράση «εκτιµώντας τη δήλωση του θύµατος ότι η
δηµοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει συνέπεια τον
σοβαρό ψυχικό τραυµατισµό του» και το άρθρο 344 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 344
Έγκληση
Στην περίπτωση του άρθρου 336 η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι
δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας µπορεί να
απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει
ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, το οποίο µπορεί να παύσει οριστικά την
ποινική δίωξη εκτιµώντας τη δήλωση του θύµατος ότι η
δηµοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει συνέπεια τον
σοβαρό ψυχικό τραυµατισµό του.»
Άρθρο 79
Γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 345 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 345 ΠΚ, τροποποιείται ως προς
την ποινή και το άρθρο 345 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 345
Γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών
1. Η γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή
από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραµµής και µεταξύ αµφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιµωρείται: α) ως
προς τους ανιόντες µε κάθειρξη έως δέκα (10) ετών, β)
ως προς τους κατιόντες µε φυλάκιση και γ) µεταξύ αδελφών µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη.
2. Συγγενείς κατιούσας γραµµής ή αδελφοί µπορούν
να απαλλαγούν από κάθε ποινή, αν κατά τον χρόνο της
πράξης δεν είχαν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)
έτος.»
Άρθρο 80
Πορνογραφία ανηλίκων - Πλαίσιο ποινής Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 348Α ΠΚ
Η παρ. 4 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
348Α ΠΚ, τροποποιούνται ως προς τις επιβαλλόµενες
ποινές και το άρθρο 348Α διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 348Α
Πορνογραφία ανηλίκων
1. Όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει,
επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν,
µεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει,
αγοράζει, προµηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες
σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή.
2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε
οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση των
παραπάνω πράξεων, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και
χρηµατική ποινή.
3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των
προηγούµενων παραγράφων συνιστά η αναπαράσταση ή
η πραγµατική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή
άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως
προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από
ή µε ανήλικο.
4. Οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιµωρούνται µε κάθειρξη
και χρηµατική ποινή:
α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελµα,
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της
ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωµατικής
δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε
την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε
σοβαρό κίνδυνο και
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής
πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εµπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει,
έστω και προσωρινά.
5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν
έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και
χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη
των περ. β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου είχε
ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος,
αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλλεται
ισόβια κάθειρξη.
6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας µέσω πληροφοριακών συστηµάτων,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 81
Μαστροπεία - Τροποποίηση του άρθρου 349 ΠΚ
Στο άρθρο 349 ΠΚ, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο
349 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 349
Μαστροπεία
1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων,
προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και
χρηµατική ποινή.
2. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το έγκληµα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου
νεότερου των δεκαπέντε (15) ετών, β) µε απατηλά µέσα,
γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή
από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από
υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του
ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει
ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, ε) µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, στ) µε προσφορά ή υπόσχεση πληρωµής χρηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγµατος.
3. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 323Α, όποιος
κατ’ επάγγελµα ή από κερδοσκοπία προάγει ή εξωθεί ή
εξαναγκάζει άλλον στην πορνεία ή εκµεταλλεύεται τα έσοδα από την πορνεία άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών και µε χρηµατική ποινή. Η τέλεση της πράξης από υπάλληλο, ο οποίος κατά
την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από
την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.»
Άρθρο 82
Γενετήσια πράξη µε ανήλικο έναντι αµοιβής Τροποποίηση του άρθρου 351Α ΠΚ
Στο άρθρο 351Α ΠΚ: α) τροποποιούνται οι περ. β΄ και
γ΄ της παρ. 1 ως προς τα ηλικιακά όρια, β) τροποποιείται
η παρ. 2 ως προς το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 351Α
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 351Α
Γενετήσια πράξη µε ανήλικο έναντι αµοιβής
1. Η γενετήσια πράξη µε ανήλικο που τελείται από ενήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα υλικά ανταλλάγµατα ή η γενετήσια πράξη µεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο µε τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή
άλλου ενηλίκου τιµωρείται:
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, µε
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή,
β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα (12), όχι όµως
και τα δεκαπέντε (15) έτη, µε κάθειρξη και χρηµατική
ποινή και
γ) αν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε (15) έτη, µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή.
2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»

Άρθρο 83
Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 353 ΠΚ
Η παρ. 2 του άρθρου 353 ΠΚ τροποποιείται µε την αναφορά στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το άρθρο 353
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 353
Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας
1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου µε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα
που ενεργείται ενώπιόν του τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η πράξη του
προηγούµενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου
νεότερου των δεκαπέντε (15) ετών τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 απαιτείται έγκληση.»
Άρθρο 84
Παραµέληση της εποπτείας ανηλίκου Τροποποίηση του άρθρου 360 ΠΚ
Στο άρθρο 360 ΠΚ: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς
το ηλικιακό όριο, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς το
πλαίσιο ποινής και το άρθρο 360 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 360
Παραµέληση της εποπτείας ανηλίκου
1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου
παραλείπει να τον παρεµποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα (1) έτος,
αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιµωρηθεί αυστηρότερα
µε άλλη διάταξη.
2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος υπό την υπεύθυνη επιµέλεια του οποίου έχει τεθεί ο ανήλικος σύµφωνα µε τα άρθρα 122 και 123, επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο (2) έτη.»
Άρθρο 85
Παραβάσεις σχετικά µε την υιοθεσία ανηλίκου Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 360Α ΠΚ
Η παρ. 2 του άρθρου 360Α ΠΚ τροποποιείται ως προς
την επέκταση του αξιοποίνου σε εκείνον που υιοθιετεί
και το άρθρο 360Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 360Α
Παραβάσεις σχετικά µε την υιοθεσία ανηλίκου
1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο µε σκοπό να τον απασχολήσει σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του
και τον απασχολεί σε αυτές, τιµωρείται, εφόσον δεν συντρέχει άλλη αξιόποινη πράξη που τιµωρείται βαρύτερα,
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική
ποινή.
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2. Με φυλάκιση και χρηµατική ποινή τιµωρείται εκείνος που δίνει σε υιοθεσία το παιδί του, εκείνος που υιοθετεί, καθώς και εκείνος που µεσολαβεί στην υιοθεσία αποκοµίζοντας ο ίδιος ή προσπορίζοντας σε άλλον αθέµιτο όφελος.
3. Εκείνος που τελεί κατ’ επάγγελµα τις αξιόποινες
πράξεις των προηγούµενων παραγράφων τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 86
Κλοπή - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ τροποποιείται ως προς
την ποινή και διαγράφεται η περίπτωση τέλεσης κλοπής
µε διάρρηξη και το άρθρο 372 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 372
Κλοπή
1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση και αν το αντικείµενο
της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή.
2. Κινητό πράγµα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ηλεκτρική και κάθε άλλης µορφής ενέργεια.»
Άρθρο 87
Υπεξαίρεση - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 375 ΠΚ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 375 ΠΚ τροποποιείται ως προς το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 375
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 375
Υπεξαίρεση
1. Όποιος ιδιοποιείται παράνοµα ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2)
έτη και αν το αντικείµενο είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας,
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική
ποινή. Αν πρόκειται για αντικείµενο που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή.
2. Αν η αξία του αντικειµένου στην παρ. 1 υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)
ευρώ ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή.
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού
προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειµένου της υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)
ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών
και χρηµατική ποινή έως χίλιες (1.000) ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι (20) έτη.
4. Με το ξένο πράγµα εξοµοιώνεται και: α) το τίµηµα
που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγµα που του είχαν εµπιστευθεί για να το πουλήσει, καθώς και β) το κινητό

πράγµα που απέκτησε ο υπαίτιος µε χρήµατα ή µε άλλο
πράγµα που του είχαν εµπιστευθεί για να αγοράσει ή να
ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγµα που απέκτησε.»
Άρθρο 88
Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας - Τροποποίηση
του πρώτου εδαφίου του άρθρου 377 ΠΚ
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 377 ΠΚ απαλείφεται η
αναφορά στο άρθρο 374 ΠΚ και το άρθρο 377 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 377
Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας
Αν τα εγκλήµατα των άρθρων 372 και 375 παρ. 1 έχουν αντικείµενο πράγµα µικρής αξίας, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όµως
η πράξη τελέστηκε από ανάγκη για άµεση χρήση ή ανάλωση του αντικειµένου της κλοπής ή υπεξαίρεσης, το δικαστήριο µπορεί να κρίνει την πράξη ατιµώρητη.»
Άρθρο 89
Ληστεία - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 380 ΠΚ
Η παρ. 2 του άρθρου 380 ΠΚ τροποποιείται ως προς
την ποινή και το άρθρο 380 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 380
Ληστεία
1. Όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής
αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή.
2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
3. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται και σε εκείνον που καταλήφθηκε επ’ αυτοφώρω
να κλέβει και µεταχειρίζεται σωµατική βία εναντίον προσώπου ή απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιµαίο.»
Άρθρο 90
Προϋποθέσεις αποχής από την ποινική δίωξη Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 381 ΠΚ
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 381 ΠΚ τροποποιείται ως προς τα εγκλήµατα στα οποία επιτρέπεται
η αποχή από την ποινική δίωξη και το άρθρο 381 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 381
Γενική Διάταξη
1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 και 2, 377 και 378
παρ. 1 εδάφιο β΄ απαιτείται έγκληση. Στην περίπτωση
του εδάφιο α΄` της παρ. 1 του άρθρου 378 η ποινική δίω-
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ξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν
η δήλωση υποβληθεί µετά την άσκηση ποινικής δίωξης,
το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουµένου για την πράξη, αποδώσει το
πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα χωρίς
παράνοµη βλάβη τρίτου. Η µερική µόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µέρος. Στην περίπτωση του άρθρου 374Α, µαζί µε την απόδοση του πράγµατος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίηση του ζηµιωθέντος.
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 372 έως 378 µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή του στο ακροατήριο αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, χωρίς παράνοµη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την αξία του, απαλλάσσεται
από κάθε ποινή εφόσον πληρώσει επιπλέον τους τόκους
υπερηµερίας από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος.
4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται για τα πληµµελήµατα που προβλέπονται στα άρθρα
372 έως 378 και µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο.»
Άρθρο 91
Εκβίαση - Τροποποίηση της παρ. 1 και 2
του άρθρου 385 ΠΚ
Στο άρθρο 385 ΠΚ: α) τροποποιείται η παρ. 1 µε την απαλοιφή της αναφοράς στις περιπτώσεις του άρθρου
380 του ΠΚ, β) στην παρ. 2 τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 385
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 385
Εκβίαση
1. Όποιος, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή τρίτος παράνοµο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει άλλον µε βία
ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζηµία στην περιουσία του εξαναγκαζοµένου ή
άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή.
2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου, τελέστηκε µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε απειλές
ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής τιµωρείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 380 ΠΚ.
3. Η εκβίαση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή αν ο υπαίτιος µεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλµατος, του λειτουργήµατος ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες
πράξεις κατ’ επάγγελµα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα
έτη και χρηµατική ποινή.»

Άρθρο 92
Απάτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 386 ΠΚ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 386 ΠΚ τροποποιείται µε την προσθήκη της περίπτωσης ιδιαίτερα
µεγάλης προξενηθείσας ζηµίας και του πλαισίου ποινής
και το άρθρο 386 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 386
Απάτη
1. Όποιος µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία
πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε
σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος τιµωρείται µε φυλάκιση, και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
µηνών και χρηµατική ποινή. Αν η ζηµία που προκλήθηκε
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10)
έτη και χρηµατική ποινή.
2. Αν η απάτη στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες (1.000) ηµερήσιες µονάδες. Η
πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι (20) έτη.»
Άρθρο 93
Απάτη µε υπολογιστή - Τροποποίηση της
περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 386Α ΠΚ
Η περ. ε΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
386Α ΠΚ τροποποιείται ως προς το πλαίσιο ποινής, µε
την προσθήκη της περίπτωσης ιδιαίτερα µεγάλης προξενηθείσας ζηµίας και του αντίστοιχου πλαισίου ποινής και
το άρθρο 386Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 386Α
Απάτη µε υπολογιστή
1. Όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή
σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη
περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδοµένων υπολογιστή: α) µε τη µη
ορθή διαµόρφωση προγράµµατος υπολογιστή, β) µε τη
χωρίς δικαίωµα παρέµβαση στη λειτουργία προγράµµατος ή συστήµατος υπολογιστή, γ) µε τη χρησιµοποίηση
µη ορθών ή ελλιπών δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως δεδοµένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) µε τη χωρίς δικαίωµα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως δεδοµένων αναγνώρισης
της ταυτότητας, ή ε) µε τη χωρίς δικαίωµα αξιοποίηση
λογισµικού προορισµένου για τη µετακίνηση χρηµάτων
τιµωρείται µε φυλάκιση, και αν η ζηµία που προξενήθηκε
είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) µηνών και χρηµατική ποινή. Αν η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα
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(10) έτη και χρηµατική ποινή.
2. Όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραµµα ή σύστηµα υπολογιστή που προορίζεται για τη διάπραξη του εγκλήµατος της παρ. 1 τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρηµατική ποινή. Απαλλάσσεται
από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει µε δική του θέληση
το παραπάνω πρόγραµµα ή σύστηµα υπολογιστή πριν το
χρησιµοποιήσει για τη διάπραξη του εγκλήµατος της
παρ. 1.
3. Αν η απάτη µε υπολογιστή στρέφεται άµεσα κατά
του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
(10) ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες (1.000) ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι
(20) έτη.»
Άρθρο 94
Απιστία - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 390 ΠΚ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 390 ΠΚ τροποποιείται ως προς το πλαίσιο ποινής, µε την προσθήκη
της περίπτωσης ιδιαίτερα µεγάλης προξενηθείσας ζηµίας και του αντίστοιχου πλαισίου ποινής και το άρθρο
390 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 390
Απιστία
1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιµελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζηµία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόµου ή δικαιοπραξίας έχει
την επιµέλεια ή διαχείριση (ολική ή µερική ή µόνο για ορισµένη πράξη), τιµωρείται µε φυλάκιση και αν η ζηµία
που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή. Αν η
ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή.
2. Αν η απιστία στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού
προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)
ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών
και χρηµατική ποινή έως χίλιες (1.000) ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι (20) έτη.»
Άρθρο 95
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη
παρ. 4 στο άρθρο 394 ΠΚ
Η παρ. 1 του άρθρου 394 ΠΚ τροποποιείται ως προς
την ποινή και το άρθρο 394 διαµορφώνεται ως εξής:

την κατοχή τέτοιου πράγµατος ή συνεργεί σε µεταβίβαση ή µε οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του
σε άλλον, τιµωρείται, ανεξάρτητα αν είναι τιµωρητέος ή
όχι ο υπαίτιος του εγκλήµατος από το οποίο προέρχεται
το πράγµα, µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη, και αν πρόκειται για πράγµα ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή.
2. Αν το αντικείµενο της πράξης της προηγούµενης
παραγράφου είναι µικρής αξίας, ο δράστης τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή.
3. Με τα πράγµατα που προέρχονται από αξιόποινη
πράξη εξοµοιώνεται και το τίµηµά τους, καθώς επίσης
και τα αντικείµενα που αποκτήθηκαν µέσω αυτών.»
Άρθρο 96
Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα Τροποποίηση του άρθρου 396 ΠΚ
Στο άρθρο 396 ΠΚ προστίθεται παρ. 2Α και το άρθρο
396 διαµορφώνεται ως εξής :
«Άρθρο 396
Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή, τιµωρείται όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση στον ιδιωτικό
τοµέα και, κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα για τον ίδιο ή για άλλον ή
δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα
για ενέργεια ή παράλειψή του κατά παράβαση των καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από τον νόµο, ή
προκύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας
του.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, κατά την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπόσχεται,
προσφέρει ή παρέχει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε
φύσης αθέµιτο ωφέληµα σε πρόσωπο που εργάζεται ή
παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τοµέα, για τον ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων του.
2Α. Οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων µένουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και
πριν εξετασθεί ως ύποπτος ή κατηγορούµενος για την
πράξη του, την αναγγείλει στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη
αρµόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση.
3. Η διάταξη του άρθρου 263Α εφαρµόζεται αναλόγως.»
Άρθρο 97
Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα Προσθήκη άρθρου 398 ΠΚ
1. Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 398 ως εξής:

«Άρθρο 394
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος

«Άρθρο 398
Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα

1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαµβάνει ως ενέχυρο
ή µε άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγµα που
προήλθε από αξιόποινη πράξη ή µεταβιβάζει σε άλλον

Όποιος ασκεί αλιευτική δραστηριότητα µε σκάφος ή
άλλο πλωτό µέσο που φέρει σηµαία τρίτης χώρας, χωρίς
την προβλεπόµενη κατά τις οικείες διατάξεις άδεια της
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αρµόδιας αρχής, εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των εσωτερικών υδάτων της Ελληνικής Επικράτειας, τιµωρείται µε φυλάκιση.»
2. Το άρθρο 33 του Αλιευτικού Κώδικα (ν.δ. 420/1970,
Α΄27) αναδιατυπώνεται, προσαρµόζεται προς το άρθρο
398 ΠΚ και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Ποινές
Σε περίπτωση επιβολής ποινής σύµφωνα µε το άρθρο
398 του Ποινικού Κώδικα σε όποιον ασκεί αλιευτική δραστηριότητα µε σκάφος ή άλλο πλωτό µέσο που φέρει σηµαία τρίτης χώρας, χωρίς την προβλεπόµενη άδεια της
αρµόδιας Αρχής, εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των
εσωτερικών υδάτων της Ελληνικής Επικράτειας, ειδοποιούνται οι λιµενικές αρχές να µεριµνήσουν για την εκτέλεση της ποινής που έχει επιβληθεί όταν το σκάφος ή
το πλωτό µέσο ελλιµενιστεί µελλοντικά σε οποιονδήποτε ελληνικό λιµένα.»
Άρθρο 98
Τοκογλυφία - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση
του άρθρου 404 ΠΚ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου
404 ΠΚ τροποποιούνται ως προς την ποινή και το άρθρο
404 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 404
Τοκογλυφία
1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή παράταση της προθεσµίας πληρωµής εκµεταλλεύεται την οικονοµική ανάγκη,
την πνευµατική αδυναµία, την κουφότητα ή την απειρία
εκείνου που παίρνει την πίστωση, συνοµολογώντας ή
παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά
ωφελήµατα, που µε βάση τις ειδικές περιστάσεις είναι
προφανώς δυσανάλογα προς την παροχή του υπαιτίου ή
συνοµολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήµατα που υπερβαίνουν το κατά τον νόµο θεµιτό ποσοστό τόκου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή. Αν η πράξη έχει τελεστεί µε περισσότερους τρόπους αφορά όµως τα
ίδια περιουσιακά ωφελήµατα, στον υπαίτιο επιβάλλεται
µία µόνο ποινή, κατά την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική εγκληµατική δράση του.
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ’ επάγγελµα τις τοκογλυφικές πράξεις της παρ. 1 τιµωρείται µε κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 99
Γενική διάταξη για την άσκηση της ποινικής δίωξης
κατ’ έγκληση στο αδίκηµα του άρθρου 394 ΠΚ Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 405 ΠΚ
Στην παρ. 1 του άρθρου 405 ΠΚ: α) στο πρώτο εδάφιο
απαλείφεται η αναφορά στο άρθρο 394 και γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο
και το άρθρο 405 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 405
1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέ-

πονται στην παρ. 1 του άρθρου 386, στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 386Α, στα άρθρα 387 και 389, στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 390 και στα άρθρα 397 και 404 απαιτείται έγκληση. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 390 παρ. 1 εδ. β΄ αν η
απιστία στρέφεται άµεσα κατά πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ή επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα απαιτείται έγκληση. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 394, απαιτείται
έγκληση, αν το πράγµα προήλθε από πράξη, η οποία διώκεται κατ’ έγκληση.
2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 386, 386Α, 386Β, 387, 389, 390, 394, 397 και
404 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και
πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουµένου ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα χωρίς
παράνοµη βλάβη τρίτου. Η µερική µόνο ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µόνο µέρος.
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο µέχρι την αµετάκλητη
παραποµπή του στο ακροατήριο ικανοποιήσει εντελώς
τον ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα το κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας, από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος, απαλλάσσεται από κάθε ποινή. Η
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για
τα πληµµελήµατα που προβλέπονται στα ίδια άρθρα µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο.»
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 100
Δικαιώµατα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
στο πλαίσιο της ανώτατης εποπτείας στην ανάκριση Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου
του άρθρου 32 ΚΠΔ
Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 32 ΚΠΔ (ν. 4620/2019, Α΄
96) προστίθενται τα κακουργήµατα του 19ου Κεφαλαίου
του Ειδικού Μέρους του ΠΚ και το άρθρο 32 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 32
Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση
Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει
στον εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωµα
να ενεργεί, προσωπικά ή µε κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση
για κάθε έγκληµα που γίνεται στην περιφέρειά του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουµένως προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, µετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο µεταξύ ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών δεν
έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε
παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωµα, χωρίς τους περιορισµούς των προηγούµενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος µπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί
κακουργηµάτων του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα να διατάσσει την διεξαγωγή
της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.»
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Άρθρο 101
Προθεσµία περάτωσης προκαταρκτικής εξέτασης
και έλεγχος αδικαιολόγητης υπέρβασης αυτής Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 35 ΚΠΔ
Στην αρχή της παρ. 4 του άρθρου 35 ΚΠΔ προστίθενται δύο νέα εδάφια και το άρθρο 35 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 35
Καθήκοντα εισαγγελέων οικονοµικού εγκλήµατος
1. Οι εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος, οι αναπληρωτές τους και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συνεπικουρούν, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση είτε
αυτοπροσώπως είτε παραγγέλλοντας σχετικά τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, για τη διακρίβωση τυχόν τέλεσης µείζονος ποινικής απαξίας, κατά
την κρίση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Οικονοµικού
Εγκλήµατος, φορολογικών, οικονοµικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών εγκληµάτων, εφόσον αυτά τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά
την εθνική οικονοµία. Επίσης, στην αρµοδιότητά τους υπάγονται τα κακουργήµατα που τελούν Υπουργοί ή Υφυπουργοί και δεν καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις της
παρ. 1 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, καθώς και τα κακουργήµατα που τελούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους, βουλευτές, µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς της
Κυβέρνησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες σύµβουλοι ή εντεταλµένοι σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε υπάλληλος κατά την έννοια της
περ. α΄ του άρθρου 13 ΠΚ και όσοι υπηρετούν µόνιµα ή
πρόσκαιρα και µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το
Δηµόσιο και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, εφόσον τα ιδρυτικά νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στη διοίκησή τους ή τα νοµικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισµένα µε εκτέλεση κρατικών προγραµµάτων οικονοµικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και β) σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία, κατά τις κείµενες
διατάξεις, µπορούν να διατεθούν από το Δηµόσιο και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου επιχορηγήσεις ή
χρηµατοδοτήσεις, ακόµη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει
να φέρουν την ιδιότητα αυτήν, εφόσον αυτά σχετίζονται
µε επιδίωξη οικονοµικού οφέλους των ίδιων ή τρίτων ή
την πρόκληση βλάβης στο Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ο Προϊστάµενος Εισαγγελέας του Τµήµατος Οικονοµικού Εγκλήµατος έχει
την εποπτεία, καθοδήγηση και τον συντονισµό των ενεργειών των γενικών κατά την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 και ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος (Δ.Ε.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονοµικής

Αστυνοµίας, σε σχέση µε τις υποθέσεις, των οποίων οι
ως άνω υπάλληλοι έχουν επιληφθεί ως ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Ο Προϊστάµενος Εισαγγελέας του Τµήµατος Οικονοµικού Εγκλήµατος ενηµερώνεται για όλες τις καταγγελίες ή
πληροφορίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες του
προηγούµενου εδαφίου για εγκλήµατα της αρµοδιότητάς του, αξιολογεί και διερευνά τις πληροφορίες αυτές,
καθώς και κάθε άλλη σχετική είδηση που περιέρχεται σε
γνώση του µε οποιονδήποτε τρόπον και µέσο προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα
συµφέροντα του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιλύοντας ζητήµατα σύγκρουσης αρµοδιότητας µεταξύ των εισαγγελέων οικονοµικού εγκλήµατος και των κατά τόπους εισαγγελέων πληµµελειοδικών. Αν η καταγγελία, πληροφορία ή είδηση δεν
στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην
ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, τη θέτει
στο αρχείο.
3. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παραγγέλλεται αποκλειστικά και µόνο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και µόνο
για υποθέσεις που εµπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν
προανακριτικά καθήκοντα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται µόνο µετά από
αίτηµα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία ανήκουν προς τον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, οι
εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος και οι λοιποί εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ούτε διαβιβάζουν µε οποιαδήποτε διαδικασία εντολές ή αιτήµατα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η εκτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών ανατίθεται σε υπηρεσία εκτός της Α.Α.Δ.Ε. µε ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος και µε αρµοδιότητα την
έρευνα τέλεσης εγκληµάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών
οικονοµικών αδικηµάτων.
4. Οι εισαγγελείς οφείλουν να περατώσουν την προκαταρκτική εξέταση µέσα σε έξι (6) µήνες, αφότου η δικογραφία περιέλθει σε αυτούς, εκτός εάν η φύση της υπόθεσης ή των πράξεων που πρέπει να διερευνηθούν επιβάλλει την υπέρβαση της προθεσµίας αυτής. Αρµόδιος
για να κρίνει το δικαιολογηµένο της υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας είναι ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Οικονοµικού Εγκλήµατος, ο οποίος σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης αυτής εξετάζει, εάν συντρέχει
περίπτωση ορισµού άλλου εισαγγελέα για τον χειρισµό
της υπόθεσης. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος είτε παραγγέλλει στον αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών την κίνηση ποινικής δίωξης είτε αρχειοθετεί την υπόθεση.
5. Οι εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος υποστηρίζονται στο έργο τους από αριθµό ειδικών επιστηµόνων
που κρίνεται αναγκαίος για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης. Οι ειδικοί αυτοί επιστήµονες συνεπικουρούν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους εισαγγελείς οι-
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κονοµικού εγκλήµατος, καθώς και τους γενικούς και ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους για την ακριβέστερη
διάγνωση και κρίση γεγονότων για τα οποία απαιτούνται
ειδικές γνώσεις επιστήµης και τέχνης. Ο ορισµός των
προσώπων αυτών γίνεται µε πράξη του προϊσταµένου εισαγγελέα του Τµήµατος Οικονοµικού Εγκλήµατος µεταξύ αυτών που υπηρετούν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και από τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον στο Δηµόσιο δεν υπηρετούν πρόσωπα µε
τις γνώσεις αυτές, εφαρµόζονται δε αναλόγως ως προς
αυτούς τα άρθρα 188 έως 193.»
Άρθρο 102
Κίνηση ποινικής δίωξης επί ανηλίκων για πράξεις
που αν τις διέπραττε ο ανήλικος, θα διατασσόταν
προκαταρκτική εξέταση - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 43 ΚΠΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 43 ΚΠΔ προστίθεται νέο τρίτο
εδάφιο, στο τέταρτο εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρµόδια όργανα και το άρθρο 43 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 43
Έναρξη ποινικής δίωξης - Τρόποι κίνησης Αρχειοθέτηση
1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας ανάκριση ή
εισάγοντας την υπόθεση µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται ή
διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών
στην περίπτωση της επόµενης παραγράφου ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής (άρθρο
409). Στα κακουργήµατα ή πληµµελήµατα αρµοδιότητας
τριµελούς πληµµελειοδικείου, καθώς και στα πληµµελήµατα αρµοδιότητας τριµελούς εφετείου (άρθρο 111 παρ.
6), κινεί την ποινική δίωξη µόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί
προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση
κατά το άρθρο 245 παρ. 2 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνησή της. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και επί ανηλίκων, για πράξεις που αν τις διέπραττε ενήλικος, θα διατασσόταν προκαταρκτική εξέταση. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση ελέγχου των οργάνων ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, µπορεί να µην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, εφόσον η ποινική δίωξη
που πρόκειται να ασκηθεί αναφέρεται σε πράξεις ίδιες
µε εκείνες για τις οποίες διενεργήθηκε η Ε.Δ.Ε. ή αναφέρονται στο πόρισµα ή την έκθεση ελέγχου.
2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση
αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο αρχής για πληµµέληµα των προσώπων του άρθρου 111 της παρ. 6, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών µε
σχέδιο κλητηρίου θεσπίσµατος. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για
την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο µε απευθείας κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο συµβούλιο εφετών διατηρώντας το δικαίωµα να διατάξει προηγουµένως προανάκριση για τη συµπλήρωση του αποδεικτικού
υλικού.

3. Αν η µήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόµο
ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη
δικαστικής εκτίµησης, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών
τη θέτει στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία
στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συµφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργηµα ή πληµµέληµα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις προσδιορίζοντας σαφώς τα νοµικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης.
4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 της παρ. 2 ή
ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση
αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο αρχής και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει
την υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους
λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο
τελευταίος, αν δεν συµφωνεί, έχει δικαίωµα να παραγγείλει είτε τη συµπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που την δικαιολογούν,
προσδιορίζοντας σαφώς τα νοµικά χαρακτηριστικά της
αξιόποινης πράξης.
5. Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται µε οποιονδήποτε τρόπο ανωνύµως ή µε ανύπαρκτο όνοµα, τίθεται
αµέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εφαρµόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην
παρ. 3. Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που µνηµονεύονται ειδικά στην παραγγελία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης.
6. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο µόνον όταν αναφαίνονται νέα πραγµατικά
περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα οποία δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση
της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον µηνυόµενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων.»
Άρθρο 103
Αποχή από την ποινική δίωξη µαρτύρων δηµοσίου
συµφέροντος µε πράξεις του προϊσταµένου
εισαγγελέα του τµήµατος οικονοµικού εγκλήµατος Τροποποίηση του άρθρου 47 ΚΠΔ
Στο άρθρο 47 ΚΠΔ τροποποιούνται οι παρ. 1, 2 και 3
ως προς τα αρµόδια όργανα και το άρθρο 47 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 47
Αποχή από την ποινική δίωξη µαρτύρων
δηµοσίου συµφέροντος
1. Σε υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις
των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ και τις
συναφείς µε αυτές πράξεις, είναι δυνατόν, µετά από έγκριση του προϊσταµένου εισαγγελέα του τµήµατος οικονοµικού εγκλήµατος να χαρακτηρίζεται ως µάρτυρας
δηµοσίου συµφέροντος µε πράξη των εισαγγελέων οικονοµικού εγκλήµατος ή των αναπληρωτών τους ή των
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επίκουρων εισαγγελέων του οικονοµικού εγκλήµατος όποιος, χωρίς να εµπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις
εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συµβάλλει ουσιωδώς, µε τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή
τους. Η, κατά το προηγούµενο εδάφιο, πράξη του εισαγγελέα ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε
στάδιο της ποινικής δίκης, αν ο εισαγγελέας ή ο προϊστάµενος εισαγγελέας του τµήµατος οικονοµικού εγκλήµατος κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της.
2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή µήνυση για τα εγκλήµατα της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµησης ή της παραβίασης
υπηρεσιακού απορρήτου του Ποινικού Κώδικα ή για
τις πράξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 38 του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137) σε υπόθεση σχετική µε τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, ο αρµόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν από κάθε άλλη ενέργεια, ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο εισαγγελέα του τµήµατος οικονοµικού εγκλήµατος.
3. Αν ο προϊστάµενος εισαγγελέας του τµήµατος οικονοµικού εγκλήµατος, κρίνει µετά από την κατά την προηγούµενη παράγραφο ενηµέρωσή του ότι η ποινική δίωξη
των εγκληµάτων της προηγούµενης παραγράφου δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, µπορεί να παραγγείλει στον αρµόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις. Αν
ανακληθεί η πράξη χαρακτηρισµού µάρτυρα δηµοσίου
συµφέροντος ο αρµόδιος προϊστάµενος εισαγγελέας
του τµήµατος οικονοµικού εγκλήµατος ανακαλεί την παραγγελία του για την οριστική αποχή από την ποινική
δίωξη.»
Άρθρο 104
Κήρυξη απαράδεκτης νέας δίωξης για την ίδια πράξη
λόγω εκκρεµοδικίας - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 57 ΚΠΔ
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 57 ΚΠΔ διαγράφεται
η φράση «εφόσον δεν προηγούνται διαδικαστικά» και το
άρθρο 57 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 57
Κώλυµα για νέα δίωξη
1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αµετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν µπορεί
να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη και αν δοθεί σε αυτή διαφορετικός χαρακτηρισµός.
2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 58, 81 παρ.
2, 525 και 527. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου.
3. Αν σε βάρος του ίδιου προσώπου για την ίδια πράξη
ασκήθηκαν περισσότερες διώξεις, κηρύσσονται απαράδεκτες λόγω εκκρεµοδικίας εκείνες οι οποίες ασκήθηκαν
µεταγενέστερα.
4. Ο εισαγγελέας µπορεί επίσης να απόσχει από τη
δίωξη συγκεκριµένου προσώπου, εάν ύστερα από τη διε-

νέργεια ευρωπαϊκής δικαστικής συνδροµής προκύψει ότι έχει ήδη ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Άρθρο 105
Αναβολή µε πράξη του εισαγγελέα κάθε ενέργειας
κατά του θύµατος για την περίπτωση διάπραξης
του εγκλήµατος του άρθρου 351Α ΠΚ - Τροποποίηση
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 59 ΚΠΔ
Στο άρθρο 59 ΚΠΔ: α) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς
τις περιπτώσεις αναβολής κάθε ενέργειας κατά του θύµατος, β) επικαιροποιείται η παρ. 3 ως προς τα αρµόδια
όργανα, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται ως
προς την αντικατάσταση του εγκλήµατος του άρθρου
351 ΠΚ µε εκείνο του άρθρου 351Α ΠΚ και το άρθρο 59
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 59
Προδικαστικά ζητήµατα στην ποινική δίκη
1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η
πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη.
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363
ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο µάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταµήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε
ποινική δίωξη ή διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή
προανάκριση της παρ. 2 του άρθρου 245, ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών, µετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 εδ. Β΄), αναβάλλει µε πράξη του κάθε
περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του εισαγγελέα εφετών.
3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται µήνυση ή έγκληση σε βάρος των οργάνων ελέγχου της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας για παράβαση των άρθρων 224, 229, 242,
259, 362, 363 ΠΚ, που τέλεσαν µε πόρισµα, έκθεση ή κατάθεση κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή ελέγχου ή εξαιτίας αυτών, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µετά την
προκαταρκτική εξέταση ή την ένορκη διοικητική εξέταση, αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε κατά του
υπαιτίου µε βάση την έκθεση, το πόρισµα ή την κατάθεση των ανωτέρω, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του εισαγγελέα εφετών.
4. Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες
πράξεις της παράνοµης εισόδου στη χώρα και εξόδου από αυτή, της κατοχής και της χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαµονής ή άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για
άλλο πρόσωπο, της παράνοµης εργασίας και της πορνείας ή άλλης πράξης διευκόλυνσής τους, που φέρεται ότι
διαπράχθηκε από θύµα εγκλήµατος των άρθρων 323Α,
348 παρ. 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351Α ΠΚ, του άρθρου 29 παρ. 5 και 6 και του άρθρου 30 του ν. 4251/2014,
εξαιτίας της σε βάρος του συµπεριφοράς του δράστη
των ανωτέρω πράξεων, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µετά την προκαταρκτική εξέταση ή την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά του θύµατος έως το τέλος της
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ποινικής δίωξης για το έγκληµα που τελέσθηκε σε βάρος
του, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του εισαγγελέα εφετών.
Μετά την αµετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα
παραπάνω εγκλήµατα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύµατος, αν η απόφαση είναι καταδικαστική, δεν ασκείται
ποινική δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόµενες πράξεις του. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, µπορεί µε
τη σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα εφετών να απόσχει
οριστικά από την ποινική δίωξη, ακόµα κι αν η απόφαση
δεν είναι καταδικαστική ή αν η καταγγελία τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών, αν από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν
συνέπεια του γεγονότος ότι ο φερόµενος ως δράστης ήταν θύµα εµπορίας ανθρώπων.
5. Αν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του θύµατος
των αξιόποινων πράξεων της παρ. 4, το δικαστήριο αναστέλλει τη δίκη έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το
έγκληµα που τελέσθηκε σε βάρος του. Μετά την αµετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω εγκλήµατα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύµατος, αν η απόφαση είναι καταδικαστική, παύει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόµενες πράξεις του. Επίσης, το δικαστήριο µπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, ακόµα και αν η απόφαση δεν είναι
καταδικαστική, αν από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια
του γεγονότος ότι ο φερόµενος ως δράστης ήταν θύµα
εµπορίας ανθρώπων.»
Άρθρο 106
Δικαίωµα παράστασης του κατηγορούµενου
ανηλίκου µε συνήγορο - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 99 ΚΠΔ
Στην παρ. 3 του άρθρου 99 ΚΠΔ προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 99 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Δικαίωµα παράστασης του κατηγορουµένου
µε συνήγορο
1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα στην απολογία
του, ακόµη και σε αυτήν που γίνεται σε αντιπαράσταση
µε µάρτυρες ή άλλους κατηγορουµένους, να παρίσταται
µε συνήγορο. Για αυτόν το σκοπό καλείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια.
2. Επιτρέπεται σύντµηση της προθεσµίας αυτής, αν από την αναβολή δηµιουργείται κίνδυνος που η ύπαρξή
του βεβαιώνεται ειδικά µε έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου.
3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούµενο για κακούργηµα, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωµά του αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχει και στα πληµµελήµατα, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούµενος. Αν ο κατηγορούµενος για κακούργηµα ή πληµµέληµα είναι ανήλικος, ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να του διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο, χωρίς τη δυνατότητα παραίτησης από το δικαίωµα αυτό.
4. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του κατηγορουµένου µε τον συνήγορό του. Η
επικοινωνία αυτή είναι απολύτως απόρρητη.»

Άρθρο 107
Αρµοδιότητα µονοµελούς εφετείου επί εγκληµάτων
του Δασικού Κώδικα και του νόµου περί προστασίας
των δασών - Τροποποίηση της περ. β΄
του άρθρου 110 ΚΠΔ
Η περ. β΄ του άρθρου 110 ΚΠΔ τροποποιείται µε την
προσθήκη της αναφοράς σε δασικά κακουργήµατα και
το άρθρο 110 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 110
Μονοµελές εφετείο
Στη δικαιοδοσία του µονοµελούς εφετείου ανήκουν:
α) Η εκδίκαση των κακουργηµάτων που αναφέρονται
στα άρθρα 301 και 303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί
πρακτικό συνδιαλλαγής ή διαπραγµάτευσης.
β) Η εκδίκαση των περιοριστικά απαριθµούµενων κακουργηµάτων της διακεκριµένης κλοπής (άρθρο 374
ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της παράτυπης µετανάστευσης (ν. 4251/2014), του κώδικα νόµων για τα ναρκωτικά (ν. 4139/2013), των περ. β΄ έως και ε΄ της παρ. 1
και της παρ. 3 του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός
Κώδικας» (Α΄ 7), και της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν.
998/1979 «περί προστασίας δασών» (Α΄ 289), εκτός αν
στον νόµο απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, οπότε αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία του τριµελούς εφετείου.
γ) Η εκδίκαση των υποθέσεων συγχώνευσης των ποινών µε τον καθορισµό συνολικής ποινής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 551.»
Άρθρο 108
Αρµοδιότητα τριµελούς εφετείου επί κακουργηµάτων
αρµοδιότητας του µονοµελούς εφετείου - Τροποποίηση
των περ. 5 και 6 της παρ. Α του άρθρου 111 ΚΠΔ
Στην παρ. Α του άρθρου 111 ΚΠΔ: α) στην περ. 5 απαλείφεται η αναφορά στο αδίκηµα της παρ. 1 του άρθρου
71 του ν. 998/1979, β) η περ. 6 τροποποιείται µε την προσθήκη των κακουργηµάτων αρµοδιότητας του µονοµελούς εφετείου και το άρθρο 111 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 111
Τριµελές και πενταµελές εφετείο
Α. Το τριµελές εφετείο δικάζει:
1. Τα κακουργήµατα που προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα σχετικά µε το νόµισµα, άλλα µέσα πληρωµής
και ένσηµα, τα υποµνήµατα, την ιδιοκτησία, την περιουσία, τα κακουργήµατα της ψευδούς βεβαίωσης - νόθευσης από υπάλληλο και της νόθευσης δικαστικού εγγράφου, αν τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα µε το πρόσωπο
του παθόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζηµίας ή αν
τελέστηκαν από στρατιωτικούς και στρέφονται οπωσδήποτε κατά του δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµόσιου
δικαίου ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον η
ζηµία που προξενήθηκε στο δηµόσιο ή στα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.
2. Τα κακουργήµατα της δωροδοκίας και δωροληψίας
που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, 236 και 237 ΠΚ
καθώς και της κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ.
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3. Τα κακουργήµατα της πειρατείας και τα κακουργήµατα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων
κοινωφελών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στον
ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόµους.
4. Τα κακουργήµατα τα οποία τελούµενα υπό τις συνθήκες του άρθρου 187Α ΠΚ χαρακτηρίζονται ως τροµοκρατικές πράξεις και τα κακουργήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 187 και 187Β ΠΚ, καθώς και τα συναφή
µε αυτά πληµµελήµατα και κακουργήµατα, ανεξαρτήτως
της βαρύτητάς τους.
5. Τα κακουργήµατα των άρθρων 322 και 324 ΠΚ, των
άρθρων 66 του ν. 2121/1993, 52 του ν. 4002/2011, καθώς
και τα κακουργήµατα των ν. 4139/2013, 3028/2002,
2960/2001, 2725/1999, 4174/2013, 4251/2014 και
2168/1993 και όσα άλλα έχουν υπαχθεί στην αρµοδιότητα των εφετείων, δυνάµει ειδικών διατάξεων νόµων.
6. Τα κακουργήµατα αρµοδιότητας του µονοµελούς εφετείου και τα πληµµελήµατα των δικαστών πολιτικής,
ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων,
συµπεριλαµβανοµένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών,
ειδικών πταισµατοδικών, των µελών του Συµβουλίου της
Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίµων εισηγητών του, των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των
παρέδρων, εισηγητών και δοκίµων εισηγητών του, του
γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των µελών του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του µονοµελούς
εφετείου και του τριµελούς πληµµελειοδικείου.
Β. Το πενταµελές εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά
των αποφάσεων του τριµελούς εφετείου.»
Άρθρο 109
Αρµοδιότητα µονοµελούς πληµµελειοδικείου
επί των αδικηµάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 157 του ν. 2960/2001, του πρώτου εδαφίου
της παρ. 8 του άρθρου 7, του πρώτου εδαφίου
της παρ. 13 του άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 12
και του άρθρου 14 του ν. 2168/1993 και της παρ. 1
του άρθρου 372 ΠΚ - Τροποποίηση
του άρθρου 115 ΚΠΔ
Στο άρθρο 115 ΚΠΔ: α) τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 µε την προσθήκη των λέξεων «Το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο δικάζει και η περ. δ΄ της παρ. 1
µε την απαλοιφή των εγκληµάτων του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 235 και της παρ. 1 του άρθρου
236 ΠΚ, β) στην παρ. 2 προστίθενται περ. η΄ και θ΄ και
το άρθρο 115 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 115
Μονοµελές πληµµελειοδικείο
1. Το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο δικάζει τα πληµµελήµατα για τα οποία απειλείται στον νόµο φυλάκιση έως
τριών (3) ετών ή χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας ή συνδυασµός των ανωτέρω ποινών, εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται στην αρµοδιότητα των µικτών ορκωτών δικαστηρίων και εφετείων, καθώς και τα
συναφή µε αυτά (άρθρα 109, 111 και 128), β) εκείνα που

υπάγονται στην αρµοδιότητα του δικαστηρίου ανηλίκων,
γ) εκείνα που τελούνται διά του τύπου, δ) εκείνα των άρθρων 167 παρ. 1, 172 παρ. 1, 173 παρ. 2 εδ. α΄, 224, 259
και 397 ΠΚ.
2. Τα δασικά, τα αγροτικά σε βαθµό πληµµελήµατος,
τα αγορανοµικά αδικήµατα, τα πληµµελήµατα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τα εγκλήµατα: α) του
άρθρου 79 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) «περί επιταγής», β)
του άρθρου 1 και 2 του α.ν. 86/1967 «περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και
την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως», γ) του άρθρου 94 παρ. 8 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167) για τον έλεγχο και προστασία του Δοµηµένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, δ) των άρθρων 82
παρ. 4 και 83 παρ. 1 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και του
άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), ε) του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), στ) του άρθρου 28 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170), ζ) τα πληµµελήµατα του άρθρου
66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), η) του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), θ) του
πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 7, του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) και
ι) του άρθρου 372 παρ. 1 ΠΚ.
Άρθρο 110
Εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων
επί πληµµελήµατος σε βάρος µελών δικαστηρίου Αντικατάσταση τίτλου και τροποποίηση
του άρθρου 117 ΚΠΔ
Στο άρθρο 117 ΚΠΔ: α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 117 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 117
Δικαιοδοσία επί πληµµελήµατος σε βάρος
µελών δικαστηρίου
Αν το πληµµέληµα έχει τελεστεί σε βάρος µέλους του
δικαστηρίου, η τυχόν απαιτούµενη κατά τον νόµο έγκληση από µέρους του υποβάλλεται µε δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν ο δράστης του πληµµελήµατος είναι συνήγορος του διαδίκου, αφού ολοκληρωθεί
η άσκηση των καθηκόντων του, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων.»
Άρθρο 111
Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα του µονοµελούς
πληµµελειοδικείου - Τροποποίηση της περ. β΄
του άρθρου 119 ΚΠΔ
Στο τέλος της περ. β΄ του άρθρου 119 ΚΠΔ προστίθεται η φράση «και το δικαστήριο είναι ανώτερο από το
καθ’ ύλην αρµόδιο» και το άρθρο 119 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 119
Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα
Το δικαστήριο είναι κατ’ εξαίρεση αρµόδιο να δικάσει
και: α) όταν προκύπτει από τη συζήτηση ότι το έγκληµα

42
ανήκει στην αρµοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου ή β) αν
συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής
δίωξης ή κήρυξης της ποινικής δίωξης απαράδεκτης κατά το άρθρο 368 περ. β΄ και γ΄ και το δικαστήριο είναι ανώτερο από το καθ’ ύλην αρµόδιο.»

Άρθρο 114
Αρµοδιότητα προϊσταµένου οικονοµικού εγκλήµατος
επί της εποπτείας και του συντονισµού
των εισαγγελέων οικονοµικού εγκλήµατος Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 132 ΚΠΔ

Άρθρο 112
Εξαίρεση από την παραποµπή στον εισαγγελέα
σε περίπτωση αναρµοδιότητας του µονοµελούς
πληµµελειοδικείου - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 120 ΚΠΔ

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 132 ΚΠΔ
διαγράφεται και το άρθρο 132 διαµορφώνεται ως εξής:

Στο άρθρο 120 ΚΠΔ προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο
120 διαµορφώνεται ως εξής:

1. Αν µεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρµοδίων
που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή µεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αµφισβητείται η αρµοδιότητα για το ίδιο
έγκληµα είτε για συναφή εγκλήµατα, ή αν µε βουλεύµατα του ίδιου ή διαφορετικών συµβουλίων αποφασίστηκε
η παραποµπή για το ίδιο έγκληµα στο ακροατήριο δύο ή
περισσοτέρων εξίσου αρµόδιων δικαστηρίων, η αρµοδιότητα καθορίζεται ως εξής: Το συµβούλιο εφετών, στην
περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια µεταξύ
των οποίων δηµιουργήθηκε αµφισβήτηση, ή ο Άρειος
Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα
από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η σύγκρουση δηµιουργήθηκε µεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων και των στρατιωτικών, προσδιορίζει το αρµόδιο δικαστήριο µε αίτηση του κατηγορουµένου, του παριστάµενου για την υποστήριξη της κατηγορίας ή του εισαγγελέα ενός από τα πολλά αρµόδια δικαστήρια. Η αίτηση πρέπει να είναι νοµότυπη και να απευθύνεται στον
εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συµβούλιο εφετών ή
στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συµβούλιο.
2. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της αρµοδιότητας µεταξύ εισαγγελέων αυτή κανονίζεται από τον εισαγγελέα
εφετών όταν η αµφισβήτηση ανακύπτει µεταξύ εισαγγελέων της περιφέρειάς του, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση
από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν όσο διαρκεί η
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ανακύψουν ζητήµατα που αφορούν µέτρα δικονοµικού καταναγκασµού, επιλαµβάνεται το συµβούλιο πληµµελειοδικών του
τόπου όπου διενεργήθηκε η κύρια ανάκριση.»

«Άρθρο 120
Αναρµοδιότητα
1. Το δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ’ ύλην αρµοδιότητά του σε κάθε στάδιο της
δίκης.
2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρµόδιο, παραπέµπει µε απόφασή του την υπόθεση στο αντίστοιχο
αρµόδιο. Σε αυτήν την περίπτωση έχει δυνητικά τις εξουσίες του άρθρου 315.
3. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο που χαρακτηρίζει εαυτό αναρµόδιο, παραπέµπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, αν κρίνει ότι η πράξη, όπως χαρακτηρίζεται από αυτό, είναι κακούργηµα. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας παραγγέλλει κυρία ανάκριση.
4. Παραποµπή στον εισαγγελέα δεν γίνεται εάν διενεργήθηκε κύρια ανάκριση ή ο χαρακτήρας της πράξης
ως κακουργήµατος προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο.»
Άρθρο 113
Αναρµοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε
πρωτοδίκως - Αντικατάσταση του άρθρου 121 ΚΠΔ
Το άρθρο 121 ΚΠΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 121
Αναρµοδιότητα του δικαστηρίου
που δίκασε πρωτοδίκως
Το δικαστήριο που δικάζει κατ’ έφεση, αν κρίνει ότι το
δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθµό ήταν αναρµόδιο,
επειδή το έγκληµα υπαγόταν σε κατώτερο από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται µε έφεση και δικάζει ανέκκλητα το ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρο 502 παρ. 3). Εάν το δευτεροβάθµιο είναι το αρµόδιο δικαστήριο σε πρώτο βαθµό, ακυρώνει την απόφαση, κρατεί και δικάζει την υπόθεση σε
πρώτο βαθµό. Σε κάθε άλλη περίπτωση καθ’ ύλην αναρµοδιότητας το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ακυρώνει την
απόφαση που προσβάλλεται µε έφεση και παραπέµπει
την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
120.»

«Άρθρο 132
Κανονισµός της αρµοδιότητας

Άρθρο 115
Ιδιότητα του παριστάµενου στην ποινική διαδικασία
προς υποστήριξη της κατηγορίας ως λόγος διόρθωσης
και συµπλήρωσης της απόφασης, της ποινικής
διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 145 ΚΠΔ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 145 ΚΠΔ τροποποιείται ως προς τους λόγους διόρθωσης και συµπλήρωσης και το άρθρο 145 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 145
Διόρθωση και συµπλήρωση της απόφασης, της ποινικής
διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών
1. Όταν στην απόφαση, στην ποινική διαταγή ή στην
διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δηµιουρ-
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γούν ακυρότητα ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει
αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου
από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συµπλήρωσή τους,
εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης µεταβολή στην απόφαση ή στη διάταξη και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα
αυτών που πράγµατι συνέβησαν στο ακροατήριο. Ουσιώδης µεταβολή υπάρχει ιδίως όταν εκφέρεται νέα δικαιοδοτική κρίση, επιβάλλεται κύρια ποινή, παρεπόµενη ποινή ή µέτρο ασφαλείας.
2. Η διόρθωση ή η συµπλήρωση µπορεί να αφορά, εκτός από τις άλλες παραλείψεις και τα όσα αναφέρονται
ως προς την ταυτότητα του κατηγορουµένου, την ιδιότητα του παριστάµενου στην ποινική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας ιδίως όταν αυτή προκύπτει χωρίς αµφιβολία από τα στοιχεία του φακέλου, την απάλειψη προφανών παραδροµών του αιτιολογικού και τη διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης όταν αυτό έχει ασάφειες ἡ είναι διαφορετικό από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που σηµειώθηκε στα πρακτικά. Η
διόρθωση ή η συµπλήρωση διατάσσεται µε απόφαση ή
διάταξη, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εµφανίστηκαν. Η διόρθωση ή η συµπλήρωση απόφασης του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, στην περίπτωση που έληξε η σύνοδος κατά την οποία εκδόθηκε η
απόφαση, διατάσσεται από το δικαστήριο των εφετών
στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το µικτό ορκωτό
δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά της απόφασης ένδικο µέσο, τη διόρθωση ή τη συµπλήρωσή της τη διατάσσει το
δικαστήριο που την εξέδωσε, αν το ένδικο µέσο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. Σε αντίθετη περίπτωση, τη διόρθωση ή τη συµπλήρωση τη διατάσσει το δικαστήριο που
αποφασίζει για το ένδικο µέσο.
3. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από την, κατά το άρθρο 142
παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο
καθαρογραµµένων των πρακτικών, είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή η διόρθωση λαθών,
που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συµπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Τη
διόρθωση ή τη συµπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα από
κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν παρόντες,
όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε αποτελούµενο από
τους ίδιους, αν είναι δυνατόν, δικαστές.»
Άρθρο 116
Ανάλυση DNA επί αυτοφώρων εγκληµάτων Εποπτεία του ειδικού αρχείου γενετικών τύπων Καταστροφή στοιχείων - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 201 ΚΠΔ
Στο άρθρο 201 ΚΠΔ: α) τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 µε την προσθήκη εξαίρεσης από την εφαρµοζόµενη διαδικασία ανάλυσης DNA των αυτόφωρων εγκληµάτων, β) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο
της παρ. 2 ως προς το εποπτευόµενο όργανο επί του ειδικού αρχείου γενετικών τύπων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο, γ) αντικαθίσταται η παρ. 3 και το άρθρο 201 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 201
Ανάλυση DNA
1. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο
έχει τελέσει κακούργηµα ή πληµµέληµα, που τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι διωκτικές αρχές λαµβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό
για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (Deoxyribonucleic Acid - DNA) προκειµένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη του εγκλήµατος αυτού. Τη λήψη γενετικού υλικού από τον ίδιο τον κατηγορούµενο διατάσσει ο αρµόδιος εισαγγελέας ή ανακριτής και πρέπει να
διεξάγεται µε απόλυτο σεβασµό στην αξιοπρέπεια του.
Σε περίπτωση λήψης γενετικού υλικού από απόκρυφα
µέρη του σώµατος, είναι υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδοµένα που είναι απολύτως αναγκαία για
την διαπίστωση αυτή και διεξάγεται σε κρατικό ή πανεπιστηµιακό εργαστήριο. Την ανάλυση του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος ο κατηγορούµενος για την υπεράσπισή του. Σε κάθε περίπτωση, πλην εκείνης που αφορά αυτόφωρα εγκλήµατα, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των άρθρων 204 έως 208.
2. Αν η κατά την προηγούµενη παράγραφο ανάλυση αποβεί θετική, το πόρισµά της κοινοποιείται στο πρόσωπο
από το οποίο προέρχεται το γενετικό υλικό. Αυτό έχει
δικαίωµα να ζητήσει επανάληψη της ανάλυσης, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 204 έως
208. Το δικαίωµα επανάληψης της ανάλυσης έχει και ο
ανακριτής ή ο εισαγγελέας σε κάθε περίπτωση. Μετά
την ολοκλήρωση της ανάλυσης το γενετικό υλικό καταστρέφεται αµέσως, ενώ τα γενετικά αποτυπώµατα του
προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρούνται σε
ειδικό αρχείο γενετικών τύπων που συνιστάται και λειτουργεί στη Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εποπτευόµενο από αντεισαγγελέα ή εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου,
κατά τις κείµενες διατάξεις, µε θητεία δύο (2) ετών, µέχρι την έκδοση αµετάκλητου απαλλακτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 και 3, εκτός αν
η σύγκρισή τους µε αταυτοποίητα όµοια αποτυπώµατα,
που τηρούνται στο ίδιο αρχείο, αποβεί θετική, οπότε η
τήρησή τους παρατείνεται µέχρι την αµετάκλητη αθώωση των προσώπων που αφορούν οι οικείες υποθέσεις. Τα
στοιχεία αυτά τηρούνται για την αξιοποίηση στην διερεύνηση και εξιχνίαση άλλων εγκληµάτων που προβλέπονται στην παρ. 1 και καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση µετά το θάνατο του προσώπου που αφορούν.
3. Στην καταστροφή ειδοποιείται µε οποιοδήποτε µέσο
(εγγράφως ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή προφορικά ή τηλεφωνικά) να παραστεί µε συνήγορο και τεχνικό
σύµβουλο το πρόσωπο από το οποίο ελήφθη το γενετικό
υλικό. Την ειδοποίηση ενεργεί ο αρµόδιος υπάλληλος
της Διεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την καταστροφή, συντάσσοντας για αυτή σχετική βεβαίωση.
4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστηµιακά εργαστήρια,
που διεξάγουν αναλύσεις DΝΑ στο πλαίσιο πραγµατο-
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γνωµοσύνης κατόπιν παραγγελιών δικαστικών ή ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν τα πορίσµατα των αναλύσεών
τους στο ειδικό αρχείο δεδοµένων γενετικών τύπων της
παρ. 2.»
Άρθρο 117
Μαρτυρία συγκατηγορουµένου ως µόνο αποδεικτικό
µέσο - Τροποποίηση του άρθρου 211 ΚΠΔ
Στο άρθρο 211 ΚΠΔ: α) διαγράφεται η λέξη «µόνη», β)
µετά από τη λέξη «κατηγορουµένου» προστίθεται η αναφορά και σε άλλα ρητά κατονοµαζόµενα στην απόφαση
αποδεικτικά µέσα και το άρθρο 211 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 211
Μαρτυρία συγκατηγορουµένου
Η µαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουµένου για την ίδια
πράξη δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του
κατηγορουµένου, αν δεν υπάρχει και άλλο, ρητά κατανοµαζόµενο στην απόφαση, αποδεικτικό µέσο.»
Άρθρο 118
Προστασία µαρτύρων µέσω µετεγκατάστασης
σε άλλη χώρα - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 218 ΚΠΔ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 218 ΚΠΔ τροποποιείται µε την προσθήκη του µέτρου της µετεγκατάστασης σε άλλη χώρα και το άρθρο 218 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 218
Προστασία µαρτύρων
1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση της
παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ ή σε τροµοκρατική οργάνωση
της παρ. 2 του άρθρου 187Α ΠΚ και για συναφείς πράξεις, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό των
ουσιωδών µαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο
187Γ ΠΚ βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληµατικών δραστηριοτήτων ή των οικείων τους.
2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις εµπορίας ανθρώπων κατά τα άρθρα 323Α και 348
παρ. 2 ΠΚ, καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνοµης διακίνησης µεταναστών κατά τα άρθρα 29 παρ.
5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), µπορεί να λαµβάνονται µέτρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 για
την αποτελεσµατική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή
εκφοβισµό του θύµατος αυτών των πράξεων, όπως αυτό
χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των περ. ι΄ και
ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
των οικείων του θύµατος ή των ουσιωδών µαρτύρων, ακόµη και όταν οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις δεν έχει τελεσθεί στο πλαίσιο οργανωµένου εγκλήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ.
3. Σε υποθέσεις σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις των
άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α ΠΚ, ακόµα κι αν δεν

τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, είναι
δυνατόν να παρέχεται στους µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος κατ’ άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ’ άρθρο 255 και
σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συµβάλλει ουσιωδώς
στην αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους οικείους των
προαναφερθέντων προσώπων, η προβλεπόµενη στην
παρ. 4 προστασία από πιθανολογούµενες πράξεις εκφοβισµού ή αντεκδίκησης.
4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της αστυνοµίας, η κατάθεση µε
χρήση ηλεκτρονικών µέσων ηχητικής και οπτικής ή µόνο
ηχητικής µετάδοσής της, η µη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόµατος, του τόπου γέννησης, κατοικίας
και εργασίας, του επαγγέλµατος και της ηλικίας του,
που διατάσσονται µε αιτιολογηµένη διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών, η µεταβολή των στοιχείων ταυτότητας, η µετεγκατάσταση σε άλλη χώρα, καθώς και η µετάθεση ή µετάταξη ή απόσπαση για αόριστο
χρονικό διάστηµα, µε δυνατότητα ανάκλησής της, των
δηµοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις από τους αρµόδιους
Υπουργούς, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Η υπουργική απόφαση µπορεί
να προβλέπει τη µη δηµοσίευσή της στην εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους τρόπους διασφάλισης
της µυστικότητας της πράξης. Τα µέτρα προστασίας
λαµβάνονται µε τη σύµφωνη γνώµη του µάρτυρα, δεν
περιορίζουν την ατοµική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του µέτρο και διακόπτονται αν
ο µάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται
για την επιτυχία τους.
5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο µάρτυρας του
οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας, καλείται µε το όνοµα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αποκάλυψη του πραγµατικού ονόµατος του µάρτυρα, αν τούτο
ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο ή και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354.
6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας
του µάρτυρα, µόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για
την καταδίκη του κατηγορουµένου.»
Άρθρο 119
Κατάθεση µάρτυρα χωρίς αναφορά της πηγής
πληροφοριών - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 224 ΚΠΔ
Η παρ. 2 του άρθρου 224 τροποποιείται µε την προσθήκη ειδικής πρόβλεψης για την περίπτωση της ύπαρξης άλλου ρητά κατονοµαζόµενου στην απόφαση αποδεικτικού µέσου και το άρθρο 224 ΚΠΔ διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 224
Πώς έµαθε ο µάρτυρας όσα καταθέτει
1. Ο µάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έµαθε όσα
καταθέτει. Αν πρόκειται για γεγονότα που άκουσε από
άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονοµάσει ταυτόχρονα και εκείνους από τους οποίους τα άκουσε, εκτός αν στον νόµο ορίζεται διαφορετικά.
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2. Αν ο µάρτυρας δεν κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών του, η κατάθεση του δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου, αν δεν υπάρχει και άλλο, ρητά κατονοµαζόµενο στην απόφαση,
αποδεικτικό µέσο.»
Άρθρο 120
Εξέταση ανήλικων µαρτύρων θυµάτων προσβολής
προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας - Τροποποίηση
της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 7
του άρθρου 227 ΚΠΔ
Στο άρθρο 227 ΚΠΔ: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος, β) αντικαθίσταται η παρ. 7 και το άρθρο 227 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 227
Ανήλικοι µάρτυρες θύµατα προσβολής
προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας
1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ.
4, 324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348,
348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, καθώς και στα άρθρα
29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ειδικά εκπαιδευµένος
παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση
έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί
στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων
ή που περιλαµβάνεται στον πίνακα πραγµατογνωµόνων,
όπου αυτά δεν λειτουργούν. Η εξέταση ως µάρτυρα του
ανήλικου θύµατος διενεργείται στα Αυτοτελή Γραφεία
Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά
σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για τον σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και µε όσο το δυνατόν
περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων.
2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς
τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους
δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και µε τους τυχόν διορισµένους τεχνικούς συµβούλους του κατηγορουµένου,
µη εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως
προς το θέµα της προσωπικής επαφής αυτών µε τον ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες
διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και
διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση, που
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά
του παρισταµένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου.
Κατά την εξέταση ο ανήλικος µπορεί να συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του
προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη.
3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν δικαίωµα να ζητήσουν να υποβληθούν στον ανήλικο από τον ανακρίνοντα

ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουµένως διατυπώσει
εγγράφως, εκτός αν κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι δυνατόν
να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου.
4. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως
και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό
µέσο. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα
στάδια της διαδικασίας.
5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου, η γραπτή κατάθεσή του αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαµατική διαδικασία έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε
πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι
διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του ανηλίκου, αν δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται µε βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς
την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το δικαστήριο µετά από
ακρόαση του εισαγγελέα και των παριστάµενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, εκτός αν κατά την
κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου.
7. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 68 του ν. 4478/2017
(Α΄ 91) εφαρµόζονται και στα ανήλικα θύµατα των αναφεροµένων στην παρ. 1 πράξεων.»
Άρθρο 121
Μάρτυρες θύµατα προσβολής προσωπικής
και γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής - Τροποποίηση
των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 228 ΚΠΔ
Στο άρθρο 228 ΚΠΔ: α) προστίθενται επιπλέον αδικήµατα στην παρ. 1, β) τροποποιείται η παρ. 5 αναφορικά
µε τη δυνατότητα εξέτασης µε φυσική παρουσία του ενήλικου παθόντα και γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τροποποιείται ως προς την αναφορά των εφαρµοζόµενων
διατάξεων και το άρθρο 228 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 228
Μάρτυρες θύµατα εµπορίας ανθρώπων
1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του θύµατος των
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α, 336, στην
παρ. 4 του άρθρου 337, στα άρθρα 338, 343, 345 και
στην παρ. 3 του άρθρου 349 ΠΚ διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά τα άρθρα 204 έως
208.
2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιµάζει τον παθόντα για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς τούτο µε
τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κα-
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τάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για την
αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος και ο παθών µπορεί να συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει
την παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφαση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη. Η παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως.
3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως
και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό
µέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή
της κατάθεσης του παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.
4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η
γραπτή κατάθεση του παθόντα αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο.
5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε
πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι
διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του παθόντα, αν δεν έχει εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του παθόντα γίνεται µε βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς
την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Σε κάθε περίπτωση,
στις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1 πλην εκείνης του άρθρου 323Α ΠΚ, το δικαστήριο µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, µπορεί να ζητήσει την εξέταση µε φυσική παρουσία του ενήλικου παθόντα, µε την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 330 ΚΠΔ, αν κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ανεύρεση της αλήθειας. Οι παρ. 1 και 2
του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές.
6. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 68 του ν. 4478/2017 εφαρµόζονται αναλόγως και επί ενήλικων θυµάτων των
αναφεροµένων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση
αυτή η κοινωνική έρευνα µπορεί να διεξαχθεί και από
κοινωνικούς λειτουργούς δήµων ή περιφερειών.»
Άρθρο 122
Χωρισµός της υπόθεσης επί συναφών εγκληµάτων
και εισαγωγή της στο δικαστικό συµβούλιο Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 245 ΚΠΔ
Στo τέλος της παρ. 1 του άρθρου 245 ΚΠΔ προστίθεται
νέο εδάφιο και το άρθρο 245 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 245
Πότε και από ποιον ενεργείται
1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο µετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία του κατηγορουµένου. Εφόσον ο κατηγορούµενος κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η
προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του.
Παραγγελία για προανάκριση δίνεται µόνο στις περιπτώσεις του εδ. δ΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καθώς

και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 2 εδ. β΄, 322
παρ. 3 εδ. α΄ περ. γ΄ και 323 εδ. γ΄ περ. γ΄. Ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται σύµφωνα µε το εδ. α΄ είναι
υποχρεωµένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές
πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν του τους µάρτυρες για εξέταση και τους κατηγορούµενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου
της έδρας του. Αν οι µάρτυρες και οι κατηγορούµενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω
ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των µαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουµένων από τον αρµόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει
να εκτελέσει αυτήν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος µετά το
πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία µε
εκτελεσµένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα
Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα
σε µία εφετειακή περιφέρεια. Η προανάκριση περατώνεται: α) µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο ή β) µε πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συµβούλιο ή γ) µε παραγγελία του εισαγγελέα στον
ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήµατος.
Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση µπορεί και να
διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο συµβούλιο
γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν
επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούµενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε
βάρος µερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας µπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει µόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό συµβούλιο. Το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και επί συναφών εγκληµάτων, είτε πρόκειται για έναν είτε για περισσότερους κατηγορούµενους.
2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκηµα και από την καθυστέρηση απειλείται άµεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια
πραγµατοποίησης συγκεκριµένης ανακριτικής πράξης ή
κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο µέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα, οι κατά το
άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι να
επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο
δράστης, έστω και χωρίς προηγούµενη παραγγελία του
εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα µε το ταχύτερο µέσο και του υποβάλλουν χωρίς
χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε..
3. Αν από την προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα
του δράστη ορισµένου εγκλήµατος, η δικογραφία τίθεται
µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο
µπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραµένει άγνωστος µετά από προκαταρκτική εξέταση. Στην
περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε µε την έκδοση της πιο πάνω πράξης
του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και τον χαρακτηρισµό του αδικήµατος και τον χρόνο τέλεσής του.
Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασύρεται από το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδι-
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κασία. Αν οι κατηγορούµενοι είναι περισσότεροι, η αρχειοθέτηση γίνεται µόνον ως προς αυτόν που παρέµεινε
άγνωστος.»
Άρθρο 123
Αρµοδιότητα για την άρση κατάσχεσης Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 3
του άρθρου 269 ΚΠΔ
Στο άρθρο 269 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας: α) συµπληρώνεται ο τίτλος µε τη δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή β) αντικαθίστανται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο
της παρ. 3 και το άρθρο 269 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 269
Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγµάτων
που κατασχέθηκαν - Άρση της κατάσχεσης.
Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή
1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εφοδιάζεται, αν
είναι δυνατό, µε αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και µε φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των
πραγµάτων που κατασχέθηκαν και µπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν.
2. Για τα πράγµατα που µπορούν να φθαρούν διατάσσεται από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση η πώληση
κατά προτίµηση µε δηµόσιο πλειστηριασµό ή η καταστροφή, αν ο νόµος απαγορεύει την κατοχή τους ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία.
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο µπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν
δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο θα δηµιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά
την προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση και
στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 και των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 η άρση της κατάσχεσης διατάσσεται µετά την υποβολή αίτησης από τον κύριο των
κατασχεθέντων, από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών
και κατά την κύρια ανάκριση από τον ανακριτή. Εναντίον
της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή επιτρέπεται προσφυγή στο συµβούλιο µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η διάταξη σε εκείνον που αιτήθηκε την άρση της κατάσχεσης.».
Άρθρο 124
Λόγοι επιβολής περιοριστικών όρων Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 282 ΚΠΔ
Η παρ. 3 του άρθρου 282 ΚΠΔ τροποποιείται και το άρθρο 282 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 282
Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής
προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισµού
και περιοριστικών όρων
1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές
ενδείξεις ενοχής του κατηγορουµένου, είναι δυνατό να

διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον περιορισµός
µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή
κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόµενων άρθρων.
2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ’ οίκον
περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκληµάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση
της απόφασης.
3. Περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της
παρ. 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον
περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση και αν αυτό το
µέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε µόνο εκδίδεται ειδικά και
εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα προσωρινής
κράτησης.»
Άρθρο 125
Κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισµού
για το πληµµέληµα της ανθρωποκτονίας
από αµέλεια κατά συρροή - Τροποποίηση
των παρ. 2 και 4 του άρθρου 284 ΚΠΔ
Στο άρθρο 284 ΚΠΔ: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2
διαγράφεται η λέξη «άλλοι» πριν από τις λέξεις «περιοριστικοί όροι», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 οι λέξεις «του περιοριστικού όρου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «του κατ΄οίκον περιορισµού» και το άρθρο 284
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 284
Ο κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Ως κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση νοείται η επιβολή στον κατηγορούµενο της υποχρέωσης να µην εξέρχεται από συγκεκριµένο και ειδικά ορισµένο στην διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύµπλεγµα
κτιρίων, που αποδεδειγµένα συνιστά τον τόπο διαµονής
ή κατοικίας του. Η διάταξη που επιβάλλει τον κατ` οίκον
περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση µπορεί να ορίζει
την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο διαµονής ή
κατοικίας του κατηγορουµένου, στην οποία θα µπορεί
αυτός να κινείται για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών του. Για τον σκοπό αυτόν ο κατηγορούµενος επιτηρείται µε τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών µέσων. Ο
κατηγορούµενος υποχρεούται να µην επεµβαίνει ή επιδρά καθ` οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά µέσα και
στα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Αρµόδια υπηρεσία παρακολουθεί και καταγράφει µέσω συστήµατος γεωεντοπισµού, µόνο την γεωγραφική θέση του κατηγορούµενου και τηρεί σχετικό αρχείο.
2. Κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση επιβάλλεται µόνον εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουµένου για κακούργηµα και
κρίνεται αιτιολογηµένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 282, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούµενος έχει γνωστή διαµονή στην χώρα και
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α) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να
διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση
κρατουµένου ή για παραβίαση περιορισµών διαµονής και
από την συνδροµή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων
προκύπτει σκοπός φυγής του, ή β) κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως
προκύπτει από προηγούµενη αµετάκλητη καταδίκη του
για οµοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα.
3. Αν η αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο πράξη απειλείται στον νόµο µε ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη µε ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη ή αν το έγκληµα
τελέσθηκε κατ` εξακολούθηση ή υπάρχει µεγάλος αριθµός παθόντων από αυτό, µπορεί να διαταχθεί ο κατ’ οίκον περιορισµός του µε ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν,
µε βάση τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουµένου, κρίνεται αιτιολογηµένα, ότι το µέτρο αυτό παρέχει βάσιµα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήµατα.
4. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση
του κατηγορουµένου και για το πληµµέληµα της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται
στην παρ. 2 και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της
παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο διαρκείας
του κατ’ οίκον περιορισµού είναι έξι (6) µήνες.
5. Μόνο η κατά νόµο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί
για την επιβολή του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική
επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό
αίτηµα του κατηγορουµένου. Μόνο το γεγονός της µη υποβολής τέτοιου αιτήµατος από τον τελευταίο δεν τον
καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκληµάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης.
6. Αν ο κατηγορούµενος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά µε τον κατ` οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή
η αντικατάστασή του µε προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 296. Σε περίπτωση όµως τέλεσης από τον κατηγορούµενο του εγκλήµατος του άρθρου 173Α ΠΚ, ο κατ΄
οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται µε προσωρινή κράτηση.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και
για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το
δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις αναφερόµενες στο άρθρο 127 ΠΚ.
Στην περίπτωση αυτή ο κατ` οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
µήνες και µπορεί να παρατείνεται µόνο για τρεις µήνες
από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 294. Το αίτηµα για κατ’ οίκον
περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούµενο και από εκείνον που έχει την επιµέλειά του. Αν ο ανήλικος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν
σχετικά µε τον κατ’ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκληµα του άρθρου 173Α ΠΚ, είναι δυνατή η αντικατάστασή του µε προσωρινή κράτηση.»

Άρθρο 126
Ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων περί
αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης
µετά από παραπεµπτικό βούλευµα επί του κατ’ οίκον
περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση σε σχέση
µε τη διάρκεια, άρση, εξακολούθηση ή παράτασή του Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 285 ΚΠΔ
Η παρ. 1 του άρθρου 285 ΚΠΔ τροποποιείται µε την
προσθήκη της αναλογικής εφαρµογής του άρθρου 294
και το άρθρο 285 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 285
Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική
επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων
1. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του µέτρου του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, εξακολούθησης ή παράτασής του εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στα άρθρα 292, 293 και
294.
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης φέρει ο κατηγορούµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 3. Για τον σκοπό αυτόν µε τη διάταξη του ανακριτή
επιβάλλεται η υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων επιτήρησης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τους έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του µέτρου κατά το άρθρο 292, επιβάλλεται µε το
σχετικό βούλευµα η προκαταβολή των επιπλέον εξόδων.
Αν για οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το µέτρο πριν από τη συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος
για το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε µε την
σχετική απόφαση, διάταξη ή βούλευµα διατάσσεται η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε.
Αν ο κατηγορούµενος αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η
εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρµόζεται ως προς τη
διαφορά αντίστοιχα το άρθρο 299.
3. Σε περίπτωση µη προκαταβολής των εξόδων εντός
της χορηγηθείσας από τον ανακριτή προθεσµίας, ο τελευταίος, µετά από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει
προσωρινή κράτηση, εκτός αν κριθεί µε ειδική αιτιολογία
ότι ο κατηγορούµενος στερείται την οικονοµική δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται στο
δηµόσιο.
4. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το µέτρο
του κατ΄ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση
κρατείται µέχρι να προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα
που του επιβλήθηκαν. Αφού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο αρµόδιο όργανο για την προσαρµογή του τεχνικού µέσου επιτήρησης, µαζί µε την σχετική διάταξη του
ανακριτή. Αν στην δικαστική περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το µέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορούµενος οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστική περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρµόδιο όργανο. Αφού προσαρµοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισµός για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται
στο προκαθορισµένο κτίριο ή σύµπλεγµα κτιρίων και συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται
στη δικογραφία. Η διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισµού
αρχίζει από την ηµέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής
του.»
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Άρθρο 127
Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων Τροποποίηση του άρθρου 287 ΚΠΔ
Στο άρθρο 287ΚΠΔ: α) η υφιστάµενη παρ. αριθµείται
ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 287 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 287
Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων
1. Προσωρινή κράτηση µπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο
πέµπτο έτος της ηλικίας του, υπό τους όρους του προηγούµενου άρθρου και εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις αναφερόµενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Η παραβίαση
των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από µόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το ένταλµα προσωρινής κράτησης πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµένων κατά περίπτωση υπόψη
των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της
προσωπικότητας του ανηλίκου.
2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον ενήλικο
είναι κακούργηµα, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, ο
ανακριτής µπορεί να επιβάλει αναµορφωτικά µέτρα των
περ. α΄ έως ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ.»
Άρθρο 128
Έναρξη υπολογισµού της προθεσµίας άσκησης
προσφυγής του κατηγορουµένου - Δυνατότητα άρσης
των περιοριστικών όρων - Τροποποίηση του τίτλου
και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 290 ΚΠΔ
Στο άρθρο 290 ΚΠΔ: α) στον τίτλο διαγράφεται η λέξη
«προσωρινώς», β) στην παρ. 1 τροποποιείται το δεύτερο
εδάφιο ως προς την αφετηρία του χρόνου υπολογισµού
της προθεσµίας άσκησης της προσφυγής, γ) τροποποιείται η παρ. 4 µε την προσθήκη της δυνατότητας άρσης
των περιοριστικών όρων και το άρθρο 290 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 290
Προσφυγή του κρατουµένου
1. Κατά του εντάλµατος για την προσωρινή κράτηση
και της διάταξης του ανακριτή που επέβαλε περιοριστικούς όρους επιτρέπεται στον κατηγορούµενο να προσφύγει στο συµβούλιο των πληµµελειοδικών. Η προσφυγή γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση του
εντάλµατος προσωρινής κράτησης ή από την κοινοποίηση της διάταξης επιβολής περιοριστικών όρων και συντάσσεται έκθεση δήλωσης ή εγχείρισης δικογράφου από τον γραµµατέα των πληµµελειοδικών ή από εκείνον
που διευθύνει τις φυλακές, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 474 παρ. 1. Η προσφυγή διαβιβάζεται
στον εισαγγελέα των πληµµελειοδικών και εισάγεται από αυτόν χωρίς χρονοτριβή µαζί µε την πρότασή του στο

συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αµετάκλητα.
2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτική δύναµη.
3. Αν το ένταλµα προσωρινής κράτησης εκδόθηκε ύστερα από βούλευµα δικαστικού συµβουλίου που έκρινε
σε σχετική διαφωνία του ανακριτή και του εισαγγελέα,
δεν επιτρέπεται προσφυγή.
4. Το Συµβούλιο των πληµµελειοδικών όταν ασχολείται µε την προσφυγή µπορεί να άρει την προσωρινή κράτηση ή να την αντικαταστήσει µε τους περιοριστικούς όρους που επιβάλλονται κατά την κρίση του ή να άρει ή να
αντικαταστήσει µε άλλους τους όρους που έχουν τεθεί.
5. Και µετά την άσκηση της προσφυγής ο ανακριτής εξακολουθεί την ανάκριση χωρίς διακοπή.»
Άρθρο 129
Επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’ οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 292 ΚΠΔ
Στο πρώτο εδάφιo της παρ. 4 του άρθρου 292 ΚΠΔ οι
λέξεις «ή άλλων όρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ή κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση»
και το άρθρο 292 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 292
Διάρκεια της προσωρινής κράτησης
1. Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει έξι (6) µήνες, ή
στην εντελώς εξαιρετική περίπτωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή τους τρεις µήνες, το δικαστικό συµβούλιο αποφαίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένο
βούλευµά του, αν πρέπει να απολυθεί ο κατηγορούµενος από τις φυλακές ή να εξακολουθήσει η προσωρινή
κράτησή του. Για το σκοπό αυτόν:
α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, πέντε ηµέρες πριν από
τη συµπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήµατος ο ανακριτής αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών µε αιτιολογηµένη έκθεσή του τους λόγους για τους οποίους δεν περατώθηκε η ανάκριση και διαβιβάζει τη δικογραφία στον
εισαγγελέα πληµµελειοδικών, ο οποίος την εισάγει αµέσως στο συµβούλιο πληµµελειοδικών µε έγγραφη αιτιολογηµένη πρότασή του. Ο γραµµατέας του συµβουλίου
ειδοποιεί µε οποιοδήποτε µέσο (έγγραφο, τηλεγράφηµα, τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία) τον κατηγορούµενο ή
το συνήγορό του για να διατυπώσει τις απόψεις του µε
έγγραφο υπόµνηµα, µέσα σε προθεσµία που καθορίζει ο
πρόεδρος του συµβουλίου και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 48 ωρών από την υποβολή της πρότασης στο συµβούλιο. Ο κατηγορούµενος, έχει δικαίωµα
να λάβει γνώση και αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης. Ο εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος και ο συνήγορός του δεν εµφανίζονται ενώπιον του συµβουλίου, µπορεί όµως το συµβούλιο, αν κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, να διατάξει την ενώπιόν του εµφάνιση του κατηγορουµένου, οπότε καλείται και ο εισαγγελέας. Μετά
ταύτα, το συµβούλιο αποφαίνεται αµετάκλητα αν πρέπει
να απολυθεί προσωρινά ο κατηγορούµενος ή να εξακολουθήσει η προσωρινή του κράτηση. Αν η ανάκριση ενεργείται από εφέτη, κατά το άρθρο 28, αρµόδιο να αποφανθεί είναι το συµβούλιο εφετών.
β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, ο εισαγγελέας του
δικαστηρίου, στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση ή ο εισαγ-
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γελέας εφετών, αν έχει ασκηθεί έφεση κατά βουλεύµατος, πέντε ηµέρες πριν από τη συµπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήµατος εισάγει τη δικογραφία µε αιτιολογηµένη πρότασή του στο αρµόδιο κατά την επόµενη παρ. συµβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούµενη περίπτωση α` για την ειδοποίηση
του κατηγορουµένου προς υποβολή υποµνήµατος, τη
λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, τη µη εµφάνιση τούτου ενώπιον του συµβουλίου και την απόφαση του τελευταίου.
2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκληµα δεν
µπορεί να υπερβεί το έτος. Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον η κατηγορία αφορά σε εγκλήµατα
για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης ή
πρόσκαιρης κάθειρξης µε ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη, η προσωρινή κράτηση µπορεί να παραταθεί για έξι το
πολύ µήνες µε ειδικά αιτιολογηµένο βούλευµα: α) του
συµβουλίου εφετών, αν η υπόθεση εκκρεµεί σε αυτό ύστερα από έφεση κατά βουλεύµατος ή έχει εισαχθεί στο
ακροατήριο του εφετείου ή του µικτού ορκωτού δικαστηρίου ή αν το συµβούλιο αυτό είναι αρµόδιο σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό και β) του συµβουλίου πληµµελειοδικών σε κάθε άλλη περίπτωση.
Αν η υπόθεση εκκρεµεί στον ανακριτή και συνεχίζεται
η προσωρινή κράτηση σύµφωνα µε την παρ. 1, ο ανακριτής τριάντα ηµέρες πριν από την συµπλήρωση του ανώτατου ορίου της σύµφωνα µε αυτήν την παρ., διαβιβάζει
τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες την εισάγει µε πρότασή του στο συµβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αρµόδιος εισαγγελέας,
είκοσι πέντε ηµέρες τουλάχιστον πριν από την συµπλήρωση του ανώτατου ορίου της προσωρινής κράτησης
σύµφωνα µε αυτήν την παρ. ή πριν από το τέλος της παράτασης που ήδη είχε χορηγηθεί, υποβάλλει στο αρµόδιο συµβούλιο πρόταση για παράταση ή όχι της προσωρινής κράτησης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται
στην προηγούµενη παρ. για την ειδοποίηση του κατηγορουµένου προς υποβολή υποµνήµατος, τη λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, την µη εµφάνιση
τούτου ενώπιον του συµβουλίου και την απόφαση του
τελευταίου.
3. Αν δεν διαταχθεί η εξακολούθηση της προσωρινής
κράτησης µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών µετά
τη συµπλήρωση των τριών (3) ή των έξι (6) µηνών που
προβλέπονται στην παρ. 1, το ένταλµα ή το βούλευµα µε
το οποίο είχε διαταχθεί παύει να ισχύει και ο αρµόδιος
εισαγγελέας διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς
κρατουµένου. Αν το βούλευµα µε το οποίο παρατείνεται
η προσωρινή κράτηση δεν εκδοθεί πριν την παρέλευση
του έτους, ο κατηγορούµενος απολύεται.
4. Όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 290 και
στα άρθρα 283 και 284 για την επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση
εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού.
Μετά την παύση ισχύος του εντάλµατος ή του βουλεύµατος, µε το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση
του κατηγορουµένου, µπορεί να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
5. Κάθε αµφιβολία ή αντίρρηση ως προς την παράταση
ή τη συµπλήρωση των ανώτατων ορίων της προσωρινής
κράτησης επιλύεται από το κατά την παρ. 2 αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, εφαρµόζονται δε και στην περίπτω-

ση αυτήν όσα ορίζονται στην παρ. 1 στοιχ. α΄ για την ακρόαση του κατηγορουµένου και του εισαγγελέα.»
Άρθρο 130
Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε περίπτωση
συρροής εγκληµάτων - Αντικατάσταση του τίτλου
του άρθρου 293 ΚΠΔ
Ο τίτλος του άρθρου 293 ΚΠΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 293
Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης
σε περίπτωση συρροής εγκληµάτων»
Άρθρο 131
Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης,
κατ’ οίκον περιορισµού και περιοριστικών όρων
µετά την παραποµπή του κατηγορουµένου Αντικατάσταση του τίτλου και της παρ. 1
του άρθρου 294 ΚΠΔ
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 294 ΚΠΔ αντικαθίστανται και το άρθρο 294 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 294
Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης,
κατ’ οίκον περιορισµού και περιοριστικών όρων
µετά την παραποµπή του κατηγορουµένου
1. Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου συνεχίστηκε και µετά την παραποµπή του σε δίκη, το αρµόδιο συµβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά την
διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση
που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση,
µπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουµένου, του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να άρει την προσωρινή κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή να αντικαταστήσει τα προηγούµενα µέτρα µε περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να αντικαταστήσει τους
περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί µε άλλους. Το δικαστήριο που αποφασίζει την αναβολή ή ακυρώνει την
εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο ή εκδικάζει την
υπόθεση αποφαίνεται και για την εξακολούθηση ή την
παράταση ή µη της προσωρινής κράτησης, αν στις επόµενες τριάντα (30) ηµέρες συµπληρώνεται το ανώτατο
όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών
ο κατηγορούµενος.
2. Αρµόδιο συµβούλιο σύµφωνα µε την προηγούµενη
παρ. είναι το συµβούλιο εφετών και αν ακόµη το συµβούλιο πληµµελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την
προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεµεί στο
πληµµελειοδικείο.
3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουµένως ο αιτών στην εκτέλεση του βουλεύµατος ή της απόφασης.»
Άρθρο 132
Προϋποθέσεις απόδοσης της εγγύησης - Τροποποίηση
της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 299 ΚΠΔ
Στο άρθρο 299 ΚΠΔ: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς
τις προϋποθέσεις απόδοσης της εγγύησης, β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 299 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 299
Απόδοση της εγγύησης
1. Αν ο κατηγορούµενος αθωωθεί ή δεν γίνει σε βάρος
του κατηγορία ή παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη, ή
αυτή κηρυχθεί απαράδεκτη, η εγγύηση επιστρέφεται άµεσα, ανεξάρτητα αν ασκήθηκε κατά της απόφασης ή
του βουλεύµατος ένδικο µέσο. Την απόδοση διατάσσει
το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση ή το συµβούλιο µε το
ίδιο βούλευµα.
2. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούµενος, το δικαστήριο
διατάσσει την απόδοση της εγγύησης. Η απόδοση εκτελείται από τον εισαγγελέα, µόλις ο αµετάκλητα καταδικασµένος φυλακιστεί για να εκτίσει την ποινή του, εκτός
αν διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Από το ποσό της εγγύησης που επιστρέφεται και όταν ακόµη έχει κατατεθεί από τρίτους, αφαιρούνται τα δικαστικά έξοδα και οι χρηµατικές ποινές.
3. Αν το δικαστήριο ή το συµβούλιο των παρ. 1 και 2
παρέλειψε να αποφανθεί, εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 145.»
Άρθρο 133
Περάτωση της κύριας ανάκρισης σε υποθέσεις
ανηλίκων κατηγορουµένων, πληµµεληµάτων
και αγνώστου δράστη - Τροποποίηση των παρ. 1, 3
και 5 του άρθρου 308 ΚΠΔ
Στο άρθρο 308 ΚΠΔ: α) στην παρ. 1 διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο, β) στην παρ. 3 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) τροποποιείται η παρ. 5 ως προς τις αναλογικά
εφαρµοζόµενες διατάξεις και το άρθρο 308 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 308
Περάτωση της κύριας ανάκρισης
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το
συµβούλιο πληµµελειοδικών µε βούλευµα. Για τον σκοπό αυτόν, τα έγγραφα διαβιβάζονται αµέσως µετά την
τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος,
αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον ανακριτή για να συµπληρωθεί η ανάκριση, µέσα σε δύο (2)
µήνες ή, αν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει, µέσα σε
τρεις µήνες υποβάλλει πρόταση στο συµβούλιο για να
παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεµφθεί ο κατηγορούµενος στο ακροατήριο ή για να µην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον στη δικογραφία που του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή µετά το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν κατηγορούµενοι κατά των οποίων έχει εκδοθεί ένταλµα
προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός µηνός να υποβάλει
πρόταση στο συµβούλιο, για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεµφθεί ο κατηγορούµενος
στο ακροατήριο ή για να µην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του.
2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη
σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, έχει υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειµένου
να λάβουν αντίγραφό της και να ασκήσουν το δικαίωµα
ακρόασης, υποβάλλοντας υπόµνηµα µε τις απόψεις
τους.
3. Η κύρια ανάκριση στα πληµµελήµατα περατώνεται

και µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου µε διαταγή του εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του ανακριτή.
Σε αυτήν την περίπτωση εφαρµόζεται και η διάταξη του
άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωµα, αν
δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να υποβληθεί η
προσφυγή στο συµβούλιο είτε να συµπληρωθεί η ανάκριση, που περατώνεται µε βούλευµα του συµβουλίου. Η
παρ. 1 του άρθρου 245 εφαρµόζεται αναλόγως. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών αποφαίνεται για την συνέχιση
ή όχι της προσωρινής κράτησης, καθώς και για την διατήρηση ή όχι των περιοριστικών όρων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο ανακριτής οφείλει,
πριν διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να γνωστοποιήσει στους διαδίκους ότι ολοκληρώθηκε η ανάκριση, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώµατα που τους παρέχονται µε τα άρθρα 100, 107 και 108. Οι διάδικοι έχουν το
δικαίωµα να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο από τους διορισµένους στην έδρα του ανακριτή, και σε αυτόν γίνεται
η γνωστοποίηση. Αν όµως οι διάδικοι κατοικούν έξω από
την έδρα του ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται µόνο αν
έχουν διορίσει αντίκλητο.
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του
δράστη ορισµένου εγκλήµατος, εφαρµόζονται αναλόγως τα εδάφια πρώτο, τέταρτο και πέµπτο της παρ. 3
του άρθρου 245.»
Άρθρο 134
Υποχρεωτικός διορισµός δικηγόρου
για πληµµελήµατα για τα οποία ο νόµος απειλεί
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 340 ΚΠΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 340 ΚΠΔ: α) τροποποιείται το
δεύτερο εδάφιο ως προς τον υποχρεωτικό διορισµό συνηγόρου για πληµµελήµατα που επισύρουν ποινή φυλάκισης τριών (3) τουλάχιστον ετών, β) στο τελευταίο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «του κακουργήµατος» και το
άρθρο 340 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 340
Προσωπική εµφάνιση του κατηγορουµένου
1. Ο κατηγορούµενος οφείλει να εµφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, µπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή του. Στα κακουργήµατα και στα πληµµελήµατα για
τα οποία ο νόµος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών (3) ετών, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους κατηγορούµενους δεν
έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συµβούλιο του οικείου δικηγορικού
συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για πράξη που αν
την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα. Για τον σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος
του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύνολο των υποθέσεων, αν οι κατηγορούµενοι στερούνται συνηγόρου υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται υποχρεωτικά σε
συνεδρίαση µετά από διακοπή, προκειµένου να προετοιµαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η δικάσιµος
µετά από τη διακοπή αυτή δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες. Ο συνήγορος µπορεί
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να διορίζεται και πριν από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει
ο κατηγορούµενος, ακόµα και µε απλή επιστολή προς
τον εισαγγελέα. Αν κρατείται στις φυλακές, το αίτηµά
του διαβιβάζεται από τον διευθυντή του καταστήµατος
κράτησης. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία. Αν ο κατηγορούµενος αρνηθεί την υπεράσπισή του από το διορισµένο συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει
σε αυτόν άλλο συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουµένου, το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς διορισµό συνηγόρου.
2. Σε δίκες για κακούργηµα, οι οποίες λόγω της σοβαρότητας και του αντικειµένου τους πρόκειται να έχουν
µακρά διάρκεια, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει µε
την ίδια, διαδικασία στον κατηγορούµενο που δεν έχει
συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3) συνηγόρους από τον ίδιο
πίνακα. Ο κατηγορούµενος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπεράσπισή του από τον συνήγορο ή τους συνηγόρους
που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, µπορεί όµως µε αιτιολογηµένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την
ανάκληση του διορισµού ενός (1) µόνο συνηγόρου, οπότε η υπεράσπιση συνεχίζεται από τους λοιπούς, εφόσον
είχαν διοριστεί περισσότεροι από ένας. Σε δίκες για κακούργηµα µε µακρά διάρκεια η µη εµφάνιση ή µη παράσταση ή µε οποιονδήποτε τρόπο µη εκπροσώπηση του
κατηγορουµένου από πληρεξούσιο δικηγόρο στις επόµενες της εναρκτήριας συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν
εµποδίζει την πρόοδο της δίκης. Σε περίπτωση δικαιολογηµένης παραίτησης του πληρεξουσίου δικηγόρου ή ανάκλησης της προς αυτόν εντολής εφαρµόζονται αναλόγως τα εδάφια α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου.
3. Σε πληµµελήµατα και κακουργήµατα επιτρέπεται να
εκπροσωπείται ο κατηγορούµενος από συνήγορο, τον οποίο διορίζει µε έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται
κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 και πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει
την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του κατηγορουµένου. Στην περίπτωση αυτήν ο κατηγορούµενος θεωρείται παρών και ο συνήγορός του ενεργεί όλες τις
διαδικαστικές πράξεις γι’ αυτόν. Το δικαστήριο σε κάθε
περίπτωση µπορεί να διατάξει την προσωπική εµφάνιση
του κατηγορουµένου, όταν κρίνει ότι αυτή είναι απαραίτητη για να βρεθεί η αλήθεια. Αν και µετά το γεγονός αυτό δεν εµφανιστεί ο κατηγορούµενος, το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, που εκτελείται, αν είναι δυνατό, ακόµα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
4. Αν ο κατηγορούµενος δεν εµφανιστεί ή δεν εκπροσωπείται νοµίµως από συνήγορο, δικάζεται σαν να ήταν
παρών, εφόσον έχει νοµίµως κλητευθεί και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη εµφάνισης ή µη εκπροσώπησής του θα δικαστεί ερήµην.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής η ενηµέρωση
του κατηγορουµένου πριν την έναρξη της διαδικασίας
στο ακροατήριο καλύπτει και κάθε επόµενη διαδικαστική
φάση µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σε πρώτο
βαθµό.
5. Ο αιτών την ακύρωση της διαδικασίας, την ακύρωση
απόφασης, την αναστολή εκτέλεσης απόφασης λόγω ασκηθείσας έφεσης ή αναίρεσης και τον καθορισµό συνολικής εκτιτέας ποινής µπορεί να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, διοριζόµενο κατά τους όρους της παρ. 3.

Για το παραδεκτό των ως άνω αιτήσεων δεν απαιτείται να υποβληθεί ο αιτών στην εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης.»
Άρθρο 135
Ενηµέρωση του κατηγορουµένου
πριν από την απόφαση για την ενοχή - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 343 ΚΠΔ
Η παρ. 2 του άρθρου 343 ΚΠΔ αντικαθίσταται και το
άρθρο 343 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 343
Θέση επί της κατηγορίας - Ενηµέρωση
του κατηγορουµένου
1. Ο διευθύνων τη συζήτηση καλεί τον κατηγορούµενο
να διατυπώσει συνοπτικά τη θέση του επί της κατηγορίας, παράλληλα δε τον πληροφορεί ότι έχει το δικαίωµα
να αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισµών του, καθώς και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις
του ύστερα από την εξέταση κάθε µάρτυρα ή την έρευνα
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου.
2. Εφόσον το δικαστήριο µετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και πριν από την απόφαση για την ενοχή, προσανατολίζεται σε βελτίωση της κατηγορίας ή ορθότερο νοµικό χαρακτηρισµό, οφείλει να ενηµερώσει
τον παρόντα κατηγορούµενο και να του δώσει τον αναγκαίο χρόνο προετοιµασίας. Η πιθανολογούµενη βελτίωση της κατηγορίας ή ο ορθότερος νοµικός χαρακτηρισµός ουδέποτε συνιστούν λόγο αναβολής της δίκης.»
Άρθρο 136
Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης, εφόσον
ο κατηγορούµενος δεν µπορεί να ασκήσει έφεση Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 430 ΚΠΔ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 430 ΚΠΔ τροποποιείται ως προς την προϋπόθεση της άσκησης αίτησης ακύρωσης της απόφασης από τον κατηγορούµενο
και το άρθρο 430 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 430
Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης
1. Ο κατηγορούµενος που δεν εµφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από συνήγορο, εφόσον δεν µπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, µπορεί να ζητήσει
την ακύρωσή της για τον λόγο ότι κατά την επίδοση του
κλητηρίου θεσπίσµατος δεν συνέτρεχαν οι όροι του άρθρου 428, καθορίζοντας συγχρόνως και τον τόπο στον οποίο τότε διέµενε, διαφορετικά η αίτησή του είναι απαράδεκτη. Η αίτηση γίνεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία οκτώ ηµερών από την εκτέλεση της απόφασης ή και
πριν από αυτή, µε έκθεση που συντάσσεται από τον
γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση
ή του δικαστηρίου του τόπου εκτέλεσης. Στην έκθεση εκείνος που υπέβαλε την αίτηση οφείλει να δηλώσει την
τωρινή διαµονή του και να ορίσει αντίκλητο στην έδρα
του δικαστηρίου, προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον κατηγορούµενο, διαφορετικά, η αίτησή του είναι απαράδεκτη. Η
αίτηση εισάγεται για συζήτηση στο δικαστήριο που εξέ-
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δωσε την απόφαση, την πρώτη δικάσιµο ύστερα από
τρεις ηµέρες από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, χωρίς να προσκαλείται εκείνος που υπέβαλε την αίτηση. Ο
αρµόδιος εισαγγελέας οφείλει να κλητεύσει, χωρίς να
τηρήσει καµιά προθεσµία, τους µάρτυρες που τυχόν του
προτάθηκαν από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση.
2. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση
της απόφασης. Μπορεί όµως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, µόλις πληροφορηθεί ότι ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης, να διατάξει την αναβολή ή την διακοπή της εκτέλεσης.»
Άρθρο 137
Ποια είναι τα ένδικα µέσα - Αντικατάσταση
του άρθρου 462 ΚΠΔ
Το άρθρο 462 ΚΠΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 462
Ποια είναι τα ένδικα µέσα
Τα ένδικα µέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά των βουλευµάτων και των αποφάσεων, εκτός
από όσα ορίζονται µε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, είναι: α) η έφεση και β) η αίτηση για αναίρεση.»
Άρθρο 138
Άσκηση ενδίκων µέσων από τον εισαγγελέα Τροποποίηση του άρθρου 465 ΚΠΔ
Το τρίτο εδάφιο του άρθρο 465 ΚΠΔ τροποποιείται µε
την προσθήκη των λέξεων «σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας» και το άρθρο 465 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 465
Άσκηση ενδίκων µέσων από τον εισαγγελέα
Ο εισαγγελέας εφετών και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, σε όσες περιπτώσεις τους παρέχει ο νόµος ένδικα µέσα, µπορούν να τα ασκήσουν, οποιαδήποτε γνώµη
ή πρόταση και αν είχαν διατυπώσει κατά τη συζήτηση ύστερα από την οποία εκδόθηκε η απόφαση ή το βούλευµα που προσβάλλεται, είτε οι ίδιοι είτε κατώτερος εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχής. Ο ανώτερος σε βαθµό εισαγγελέας έχει την ίδια δυνατότητα, ακόµη και αν ο
κατώτερος αποδέχτηκε την απόφαση. Η κρίση εκφέρεται µία µόνο φορά σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας από τον
αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή εφετών. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.»
Άρθρο 139
Παραδεκτή άσκηση ενδίκου µέσου ως προϋπόθεση
αναστολής - Χορήγηση αναστολής από το τριµελές
ή πενταµελές εφετείο - Τροποποίηση
του άρθρου 471 ΚΠΔ
Στο άρθρο 471 ΚΠΔ: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 ως προς την αποτύπωση της άσκησης παραδεκτού ενδίκου µέσου, β) στην παρ. 2: βα) προστίθεται
νέο τρίτο εδάφιο, ββ) στην αρχή του τελευταίου εδαφίου
η λέξη «δεύτερη» αντικαθίσταται από τη λέξη «νέα» και

το άρθρο 471 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 471
Ανασταλτική δύναµη των ενδίκων µέσων
1. Το ένδικο µέσο που ασκήθηκε παραδεκτά, καθώς και
η προθεσµία για την άσκηση, αναστέλλουν την εκτέλεση
της απόφασης ή του βουλεύµατος που προσβάλλονται,
όταν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά. Δεν αναστέλλεται
όµως η διάταξη του βουλεύµατος που αφορά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση. Αν το βούλευµα αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουµένου ή παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή την
κηρύσσει απαράδεκτη, ποτέ δεν αναστέλλεται η απόλυσή του από τις φυλακές.
2. Κατ’ εξαίρεση η προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναίρεσης και η αίτηση για την αναίρεση
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που προσβάλλεται µε αυτή. Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση µπορεί, µόλις ασκηθεί αναίρεση και εφόσον το ζητήσει ο εισαγγελέας ή ο κατηγορούµενος, να αναστείλει
την εκτέλεσή της ή, αν η αναίρεση ασκείται κατά απόφασης που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη, να αναστείλει την εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Αν το εκδόν δικαστήριο είναι το Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο ή το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, και εφόσον αυτό δεν συνεδριάζει κατά το άρθρο 377 ΚΠΔ, την αναστολή χορηγεί το Τριµελές ή Πενταµελές Εφετείο αντίστοιχα. Η αναστολή διατάσσεται εφόσον προβλέπεται ότι η
έκτιση της ποινής ωσότου εκδοθεί η απόφαση επί της αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον κατηγορούµενο ή την οικογένειά
του. Νέα αίτηση αναστολής εκτέλεσης από τον κατηγορούµενο είναι απαράδεκτη, αν δεν παρέλθουν δύο µήνες
από την απόρριψη της προηγούµενης.»
Άρθρο 140
Προθεσµία για την άσκηση των ένδικων µέσων
σε περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης - Πότε άρχεται η προθεσµία για την άσκηση
αναίρεσης - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3
του άρθρου 473 ΚΠΔ
Στο άρθρο 473 ΚΠΔ: α) στο πέµπτο εδάφιο της παρ. 1:
αα) µετά τις λέξεις «ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης»
προστίθεται η φράση «ή ζητήθηκε η έκδοση», αβ) οι λέξεις «σε εκτέλεση του εντάλµατος» διαγράφονται, β)
τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, γ) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, δ) τροποποιείται το
τρίτο εδάφιο της παρ. 3, ως προς την έναρξη της προθεσµίας για την άσκηση αναίρεσης και προστίθεται νέο πέµπτο εδάφιο σχετικά µε την καθαρογραφή της προσβαλλόµενης απόφασης και το άρθρο 473 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 473
Προθεσµία για την άσκηση των ενδίκων µέσων
1. Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά,
η προθεσµία για την άσκηση ενδίκων µέσων είναι δέκα
(10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούµενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της α-
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πόφασης, η πιο πάνω προθεσµία είναι επίσης δεκαήµερη, εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαµονή του, οπότε η προθεσµία είναι τριάντα
ηµερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση
της απόφασης. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και
για την προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατά βουλευµάτων. Για τον εισαγγελέα η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατά βουλευµάτων είναι ενός µήνα από την
έκδοση του βουλεύµατος.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, που εκδόθηκε ερήµην του κατηγορουµένου, χωρίς αυτός να έχει εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιό του δικηγόρο ή να έχει
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή να έχει ενηµερωθεί µε άλλα
µέσα κατά τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι τελούσε εν
γνώσει της προγραµµατισµένης δίκης και µε βάση την οποία εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης ή ζητήθηκε η έκδοση, η απόφαση επιδίδεται εκ νέου στον κατηγορούµενο αµέσως µετά την παράδοσή του στις αρµόδιες ελληνικές αρχές, εκτός αν αυτή του επιδόθηκε ήδη
αυτοπροσώπως ή έχει δηλωθεί ρητά από αυτόν η µη αµφισβήτησή της. Η νέα επίδοση αποτελεί την αφετηρία
της ανωτέρω προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων. Κατά
το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της αρχικής
και της νέας επίδοσης αναστέλλεται η προθεσµία παραγραφής του εγκλήµατος χωρίς τους χρονικούς περιορισµούς της παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ.
2. Η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης από τον κατηγορούµενο είναι είκοσι (20) ηµερών, η οποία αρχίζει
σύµφωνα µε την παρ. 3.
3. Η προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει
από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη
γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου. Ειδικά για τον κατηγορούµενο, ο οποίος αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης γνωστοποίησε µε δήλωση του ιδίου ή του συνηγόρου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου, η προθεσµία
για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει µετά τη σχετική ενηµέρωση από τον γραµµατέα του δικαστηρίου µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αναφορικά µε την καταχώριση της απόφασης ως καθαρογραµµένης. Η καταχώριση της καθαρογραµµένης απόφασης στο ειδικό βιβλίο
απαιτείται µόνο για την έναρξη της προθεσµίας άσκησης
αναίρεσης και τυχόν µη καταχώριση δεν εµποδίζει την
παραγραφή της ποινής, η οποία αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση. Στο ειδικό αυτό βιβλίο καταχωρίζονται καθαρογραµµένες και οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, που, όπως απαγγέλθηκαν, προσβάλλονται µε έφεση, εφόσον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης, το
ζητήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση αυτήν η απόφαση καθαρογράφεται εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου. Η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα αρχίζει και στην περίπτωση αυτή, από την ως άνω καταχώριση.
4. Οι παραπάνω προθεσµίες για την άσκηση ενδίκων
µέσων κατά βουλευµάτων και αποφάσεων καθώς και για
την άσκηση οιονεί ενδίκων µέσων και ενδίκων βοηθηµάτων αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης έως 31ης Αυγούστου.»

Άρθρο 141
Τρόπος άσκησης αναίρεσης από τον κατηγορούµενο Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2Α
στο άρθρο 474 ΚΠΔ
Στο άρθρο 474 ΚΠΔ: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 µε την απαλοιφή της επιφύλαξης της παρ. 2
του άρθρου 473, β) προστίθεται νέα παρ. 2Α και το άρθρο 474 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 474
Τρόποι και λόγοι άσκησης ενδίκου µέσου
1. Το ένδικο µέσο ασκείται µε δήλωση στον γραµµατέα
του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευµα) ή στον γραµµατέα του ειρηνοδικείου ή στον
προϊστάµενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαµένει προσωρινά ο δικαιούµενος. Αν αυτός κρατείται στη
φυλακή, η δήλωση µπορεί να γίνει και σε εκείνον που τη
διευθύνει. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του (άρθρο 466 παρ. 1) και από κείνον που τη δέχεται. Ο εισαγγελέας µπορεί να δηλώσει την άσκηση
του ενδίκου µέσου και µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονική
αλληλογραφία, οπότε το ένδικο µέσο θεωρείται ότι ασκήθηκε µε την αποδεδειγµένη αποστολή τους.
2. Το ένδικο µέσο µπορεί επίσης να ασκηθεί και µε κατάθεση δικογράφου στα παραπάνω πρόσωπα, για την οποία συντάσσεται έκθεση εγχείρησης.
2Α. Η αναίρεση µπορεί να ασκηθεί από τον κατηγορούµενο και µε δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην
παρ. 4 και επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο κατατεθεί σε άλλον γραµµατέα ή στον διευθυντή των φυλακών, αποστέλλεται αµέσως στον γραµµατέα του δικαστηρίου που
εξέδωσε την απόφαση.
4. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο µέσο.»
Άρθρο 142
Όταν το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο λόγω έλλειψης
εννόµου συµφέροντος - Άσκηση ενδίκου µέσου
από κρατούµενο αναιρεσείοντα - Παραδεκτό ενδίκου
µέσου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη
νέας παρ. 2Α στο άρθρο 476 ΚΠΔ
Στο άρθρο 476 ΚΠΔ: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 µε την προσθήκη της προϋπόθεσης έλλειψης εννόµου συµφέροντος για την κήρυξη απαραδέκτου
του ενδίκου µέσου, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 αναφορικά µε τη δυνατότητα συµπλήρωσης
τυπικών διατυπώσεων που δεν έχουν τηρηθεί, γ) στην
παρ. 1 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, δ) τροποποιείται η
παρ. 2 ως προς τον ορισµό της έφεσης ως ενδίκου µέσου, ε) προστίθεται νέα παρ. 2Α και το άρθρο 476 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 476
Όταν το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο

επόµενων άρθρων και για οποιονδήποτε λόγο σε όσες
άλλες περιπτώσεις ειδικά ορίζει ο νόµος.»

1. Όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που
δεν είχε το δικαίωµα ή δεν είχε έννοµο συµφέρον ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόµο για την
άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από
το ένδικο µέσο ή όταν τούτο ασκείται για δεύτερη φορά
ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά προβλέπει
ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει αυτόν που άσκησε το ένδικο µέσο
ή τον συνήγορο αντίκλητό του, κηρύσσει απαράδεκτο το
ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή
του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη
στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο, εκτός εάν η διατύπωση που δεν έχει τηρηθεί για την άσκησή του
είναι τυπική και µπορεί να συµπληρωθεί. Ο εισαγγελέας
οφείλει να ειδοποιήσει αυτόν που άσκησε το ένδικο µέσο ή τον αντίκλητό του για να προσέλθει στο συµβούλιο
και να εκθέσει τις απόψεις του ή να συµπληρώσει την τυπική διατύπωση που δεν έχει τηρηθεί, σαράντα οκτώ
τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης
στο δικαστήριο (συµβούλιο). Αν ο αναιρεσείων κρατείται,
δεν µετάγεται αλλά µπορεί να υποβάλλει υπόµνηµα και
να εκπροσωπηθεί από συνήγορο. Την ειδοποίηση ενεργεί ο γραµµατέας της εισαγγελίας ή του συµβουλίου µε
οποιοδήποτε µέσο (εγγράφως ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε
ηλεκτρονική αλληλογραφία ή προφορικά ή τηλεφωνικά),
η οποία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωσή του που επισυνάπτεται στη δικογραφία.
2. Κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο µέσο
της έφεσης ως απαράδεκτο επιτρέπεται µόνο αναίρεση.
2Α. Ελλείψεις και σφάλµατα της έκθεσης που συντάσσεται κατά τη δήλωση άσκησης ενδίκου µέσου ή της έκθεσης εγχείρισης που συντάσσεται κατά την κατάθεση
του σχετικού δικογράφου, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2
του άρθρου 474, τα οποία αποδίδονται χωρίς αµφιβολία
στα αρµόδια για τη σύνταξη της έκθεσης πρόσωπα της
παρ. 1 του άρθρου 474 και αφορούν στον τύπο ή στο περιεχόµενο της έκθεσης, δεν συνιστούν λόγους απαραδέκτου του ενδίκου µέσου.
3. Αν το ένδικο µέσο κηρυχθεί απαράδεκτο, τα αποτελέσµατά του παύουν αυτοδικαίως κατά το άρθρο 469.»

Άρθρο 144
Άσκηση έφεσης κατά του βουλεύµατος
του συµβουλίου πληµµελειοδικών
από τον κατηγορούµενο για λόγους εσφαλµένης
εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 478 ΚΠΔ

Άρθρο 143
Σε ποιους επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύµατος Τροποποίηση του άρθρου 477 ΚΠΔ
Στο άρθρο 477 ΚΠΔ µετά τις λέξεις «στις περιπτώσεις
των επόµενων άρθρων» προστίθενται οι λέξεις «και για
οποιονδήποτε λόγο» και το άρθρο 477 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 477
Σε ποιους επιτρέπεται
Έφεση κατά του βουλεύµατος επιτρέπεται στον κατηγορούµενο και στον εισαγγελέα, στις περιπτώσεις των

Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 478 ΚΠΔ διαγράφεται η λέξη «ευθείας» και το άρθρο 478 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 478
Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούµενο
1. Το ένδικο µέσο της έφεσης επιτρέπεται στον κατηγορούµενο µόνο κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου
πληµµελειοδικών το οποίο τον παραπέµπει στο δικαστήριο για κακούργηµα και µόνο για τους λόγους: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της εσφαλµένης ερµηνείας ή
εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
2. Το ένδικο µέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον
ανήλικο κατηγορούµενο µόνο κατά του βουλεύµατος
του συµβουλίου πληµµελειοδικών το οποίο τον παραπέµπει στο δικαστήριο για έγκληµα που, αν το τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα και για το οποίο επιβάλλεται η ποινή του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης ανηλίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 127 παρ. 1 ΠΚ, και
µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του
παρόντος.»
Άρθρο 145
Προθεσµία άσκησης αίτησης αναίρεσης
κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου
πληµµελειοδικών - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 483 ΚΠΔ
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 483 ΚΠΔ αντικαθίσταται και το άρθρο 483 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 483
Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα
1. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να ζητήσει
την αναίρεση του βουλεύµατος, που αφορά κακούργηµα, όταν αυτό παραπέµπει τον κατηγορούµενο ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη.
2. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εισαγγελέας εφετών για
τα βουλεύµατα του συµβουλίου των εφετών.
3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί, εφόσον
δεν έχει ήδη ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα εφετών, να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εκδίδονται αµετακλήτως, µε σχετική δήλωση στον γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 480, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρµόζεται και
σε αυτήν την περίπτωση. Η προθεσµία για την αίτηση α-

56
ναίρεσης κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου πληµµελειοδικών αρχίζει για τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τη λήξη
της προθεσµίας έφεσης του εισαγγελέα εφετών και του
κατηγορουµένου. Μετά την προθεσµία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας µπορεί να ασκήσει αναίρεση του βουλεύµατος υπέρ του νόµου και για οποιαδήποτε παράβαση των
διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώµατα των διαδίκων.»

ριο αποφάνθηκε ότι είναι καθ’ ύλην αναρµόδιο και παρέπεµψε την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα (άρθρο 120), µόνο για παραβίαση των διατάξεων περί αρµοδιότητας.
2. Αν η έφεση είναι παραδεκτή, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του αυτεπαγγέλτως το δεδικασµένο, την εκκρεµοδικία, την παραγραφή του αξιοποίνου και την απόλυτη ακυρότητα.»

Άρθρο 146
Παραδεκτό άσκησης αίτησης αναίρεσης
ως προϋπόθεση για την εξέτασή της - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 484 ΚΠΔ

Άρθρο 148
Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης τριµελούς
πληµµελειοδικείου και εφετείου για πληµµελήµατα
από τον κατηγορούµενο και τον εισαγγελέα Τροποποίηση της περ. β΄ και κατάργηση
της περ. δ΄ του άρθρου 489 ΚΠΔ

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 484 ΚΠΔ η
φράση «είναι εµπρόθεσµη και νοµότυπη» αντικαθίσταται
από τη φράση «ασκήθηκε παραδεκτά» και το άρθρο 484
διαµορφώνεται ως εξής:

Στο άρθρο 489 ΚΠΔ: α) τροποποιείται η περ. β΄ ως
προς την ιδιότητα του κατηγορουµένου, β) καταργείται η
περ. δ΄ και το άρθρο 489 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 484
Λόγοι αναίρεσης

«Άρθρο 489
Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης
από τον κατηγορούµενο και τον εισαγγελέα

1. Λόγοι για να αναιρεθεί το βούλευµα είναι µόνο: α) η
απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 αριθ. 1), β) η εσφαλµένη
εφαρµογή ή ερµηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης
που εφαρµόστηκε στο βούλευµα, γ) η παραβίαση του δεδικασµένου ή της εκκρεµοδικίας (άρθρο 57), δ) η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 139), ε) η παράνοµη απόρριψη της έφεσης κατά του βουλεύµατος ως απαράδεκτης (άρθρο 476) και στ) η υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει, όταν το συµβούλιο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόµος και ιδιαίτερα όταν αποφάνθηκε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία
του ή έλυσε προκαταρκτικό ζήτηµα που µε ρητή διάταξη
του νόµου υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των
πολιτικών δικαστηρίων ή αποφάνθηκε πέρα από την εξουσία του κατά τα άρθρα 307, 310 και 318 ή, τέλος, παρέπεµψε σε δίκη τον κατηγορούµενο για έγκληµα για
τον οποίο δεν υποβλήθηκε νόµιµα η απαιτούµενη για την
ποινική δίωξη αίτηση ή έγκληση (άρθρα 41 και 53) ή για
το οποίο δεν δόθηκε η άδεια δίωξης (άρθρο 56) ή για το
οποίο δεν έχει επιτραπεί ρητά η έκδοση (άρθρο 438).
2. Αν η αίτηση για αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά, ο Άρειος Πάγος εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τους πιο πάνω
λόγους αναίρεσης. Το άρθρο 318 εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτήν.»
Άρθρο 147
Αυτεπαγγέλτως εξεταζόµενα ζητήµατα
επί παραδεκτής έφεσης κατά της απόφασης
που κηρύσσει αναρµοδιότητα - Τροποποίηση
του άρθρου 488 ΚΠΔ
Στο άρθρο 488 ΚΠΔ: α) η υφιστάµενη παρ. αριθµείται
ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 488 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 488
Έφεση κατά της απόφασης
που κηρύσσει αναρµοδιότητα
1. Στον κατηγορούµενο και στον εισαγγελέα επιτρέπεται έφεση κατά της απόφασης µε την οποία το δικαστή-

Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας έχουν
δικαίωµα να ασκήσουν έφεση: α) κατά της απόφασης
του µονοµελούς πληµµελειοδικείου, αν µε αυτήν καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος σε φυλάκιση πάνω από δύο
µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω από δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας πάνω
από διακόσιες σαράντα ώρες ή αν καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται την έκτιση άλλης
ποινής φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι µεγαλύτερη από δύο (2) µήνες, β) κατά της απόφασης του τριµελούς πληµµελειοδικείου και της απόφασης του εφετείου για πληµµελήµατα (άρθρα 111 παρ. 6), αν µε αυτή
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, πρόσωπο ιδιάζουσας
δωσιδικίας ή συµµέτοχος ή δράστης συναφούς πληµµελήµατος, σε ποινή φυλάκισης πάνω από τέσσερις (4) µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω από τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας πάνω
από τετρακόσιες ογδόντα (480) ώρες ή σε οποιαδήποτε
ποινή που συνεπάγεται την έκτιση άλλης ποινής φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι µεγαλύτερη από τέσσερις (4) µήνες, γ) κατά της απόφασης του µονοµελούς και
τριµελούς δικαστηρίου ανηλίκων µε την οποία καταδικάστηκε ο ανήλικος σε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων ή επιβλήθηκαν σε αυτόν αναµορφωτικά
ή θεραπευτικά µέτρα, δ) (καταργείται), ε) κατά της απόφασης του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, του µονοµελούς εφετείου και του τριµελούς εφετείου µε την οποία
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος σε ποινή στερητική
της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών για
κακούργηµα ή τουλάχιστον ενός (1) έτους για πληµµέληµα.»
Άρθρο 149
Έφεση στην περίπτωση µη καταβολής χρηµατικής
ποινής - Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 490 ΚΠΔ
Στον τίτλο του άρθρου 490 ΚΠΔ οι λέξεις «ειδικές περιπτώσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «περίπτωση
µη καταβολής χρηµατικής ποινής», η φράση «της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή» διαγράφεται και το άρθρο 490 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 490
Έφεση σε περίπτωση µη καταβολής χρηµατικής ποινής
Στην περίπτωση του άρθρου 80 παρ. 6 του ΠΚ, το δικαίωµα για την άσκηση έφεσης ρυθµίζεται από το ύψος
της χρηµατικής ποινής που προσδιορίστηκε σύµφωνα µε
αυτό, αν εξαιτίας του ύψους αυτού µπορεί η απόφαση να
προσβληθεί µε έφεση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
προηγούµενο άρθρο.»
Άρθρο 150
Άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα εφετών
κατά καταδικαστικής απόφασης του µονοµελούς
εφετείου της περιφέρειας του εφετείου του Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 491 ΚΠΔ
Η παρ. 1 του άρθρου 491 ΚΠΔ τροποποιείται ως προς
το αντικείµενο της έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης που ασκείται από τον εισαγγελέα εφετών και το άρθρο 491 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 491
Ιδίως από τον εισαγγελέα
1. Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 489, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να προσβάλει µε έφεση
κάθε καταδικαστική απόφαση των µονοµελών πληµµελειοδικείων της περιφέρειάς του και ο εισαγγελέας εφετών κάθε καταδικαστική απόφαση των µονοµελών και
τριµελών πληµµελειοδικείων και των δικαστηρίων ανηλίκων, του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, του µονοµελούς
και του τριµελούς εφετείου της περιφέρειας του εφετείου του, είτε υπέρ είτε εναντίον εκείνου που καταδικάστηκε.
2. Για όλες τις περιπτώσεις έφεσης του παρόντος άρθρου, αλλά και για τις ασκούµενες από τον εισαγγελέα
εφέσεις κατά τα άρθρα 489 και 490, απαιτείται η από το
άρθρο 487 ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, εφόσον αυτές ασκούνται κατά του κατηγορουµένου προς
χειροτέρευση της θέσης του.»
Άρθρο 151
Ανασταλτική δύναµη της έφεσης - Τροποποίηση
της παρ. 2, κατάργηση της παρ. 3 και αντικατάσταση
του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 497 ΚΠΔ
Στο άρθρο 497 ΚΠΔ: α) τροποποιείται η παρ. 2: αα) µε
την προσθήκη του µέτρου του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, αβ) τροποποιείται το πλαίσιο
ποινής, αγ) τροποποιείται το ανασταλτικό αποτέλεσµα
της έφεσης σε περίπτωση αιτιολογηµένης απόφασης
του δικαστηρίου, β) καταργείται η παρ. 3, γ) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 και το άρθρο 497 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 497
Ανασταλτική δύναµη της έφεσης
1. Ανασταλτικό αποτέλεσµα έχει µόνο η έφεση που ασκείται παραδεκτά και όχι η προθεσµία για την άσκησή
της.
2. Αν µε την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης ή περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης

νέων, η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα εκτός αν
το δικαστήριο αιτιολογώντας, ειδικά την απόφασή του,
κρίνει αλλιώς.
3. Αν µε την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή
πρόσκαιρης κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, µε ειδική αιτιολογία και εφαρµόζοντας τα κριτήρια της παρ. 8, αποφασίζει αµέσως µετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από
δήλωση του κατηγορουµένου ότι θα ασκήσει έφεση.
4. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να εξαρτήσει την ανασταλτική δύναµη της έφεσης από την επιβολή περιοριστικών όρων. Αν επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 295.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και όταν ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε.
6. Σε περίπτωση που ο κατηγορούµενος καταδικάστηκε µε απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου σε ποινή
στερητική της ελευθερίας και άσκησε παραδεκτά έφεση,
η οποία όµως δεν έχει ανασταλτική δύναµη, µπορεί να
ζητηθεί µε αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Η αίτηση, υποβαλλόµενη µε συνηµµένο αντίγραφο
της πρωτοβάθµιας απόφασης ή απόσπασµά της συνοδευόµενο από το εισαγωγικό της κατηγορίας έγγραφο
απευθύνεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο και αν πρόκειται για το µικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταµελές εφετείο. Η ως άνω δυνατότητα
υφίσταται και σε περίπτωση αναβολής της δίκης στο
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, οπότε η σχετική αίτηση καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η αίτηση απορριφθεί, νέα
αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθουν δύο µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης µε την οποία απορρίφθηκε η προηγούµενη. Αν στον κατηγορούµενο επιβληθεί ο κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρµόζονται αντίστοιχα και «τα οριζόµενα στα
άρθρα 284 και 285, µε εξαίρεση την παρ. 1 του τελευταίου άρθρου.
7. Τότε µόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσµα
κατά την παρ. 4 στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν
κρίνεται αιτιολογηµένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούµενος δεν έχει γνωστή και µόνιµη διαµονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το
παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουµένου ή παραβίαση περιορισµών διαµονής, εφόσον από τη συνδροµή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούµενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσµα ή αναστολή εκτέλεσης, αν αιτιολογηµένα κρίνει ότι η άµεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης
της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του. Αν
παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν το αρµόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα, για
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την άρση ή όχι της χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης.
8. Ο κατηγορούµενος κλητεύεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 155 έως 162 και 166, στο δικαστήριο που είναι αρµόδιο κατά την παρ. 7 αυτού του άρθρου. Αν κρατείται µακριά από την έδρα του δικαστηρίου, δεν προσάγεται σε
αυτό.
9. Για όλες τις παρεπόµενες στερήσεις δικαιωµάτων,
εκπτώσεις και ανικανότητες, το ανασταλτικό αποτέλεσµα επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως.»
Άρθρο 152
Επιδόσεις επί έφεσης σε περίπτωση µη διορισµού
αντικλήτου ή µη ακριβούς δηλωθείσας διεύθυνσης Τροποποίηση του άρθρου 498 ΚΠΔ
Στο άρθρο 498 ΚΠΔ προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο
και το άρθρο 498 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 498
Διατυπώσεις της έφεσης
Η έφεση ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 474. Ο διάδικος που ασκεί την έφεση οφείλει στην έκθεση αυτή να
διορίσει αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους που υπηρετούν στην έδρα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή που δικάζει σε δεύτερο βαθµό. Στον αντίκλητο
αυτόν µπορούν να γίνονται οι επιδόσεις οι οποίες αφορούν τον διάδικο που τον διόρισε, εκτός από την κλήση
για τη συζήτηση της έφεσης. Ο διάδικος αυτός οφείλει
επίσης στην ίδια έκθεση να δηλώσει την κατοικία του, ορίζοντας ακριβώς τη διεύθυνσή του (πόλη, χωριό, οδό, αριθµό) και να δηλώνει κάθε µεταβολή της µέσα σε πέντε
ηµέρες στον εισαγγελέα εφετών. Αν δεν διοριστεί αντίκλητος ή αν δεν δηλωθεί µε ακρίβεια η κατοικία ή κάθε
µεταβολή αυτής, οι επιδόσεις γίνονται κατά την παρ. 4
του άρθρου 156 ΚΠΔ.»
Άρθρο 153
Παραδεκτό της έφεσης - Απουσία του εκκαλούντος
κατά τη νέα συζήτηση µετά από διακοπή ή αναβολή Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 και προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 501 ΚΠΔ
Στο άρθρο 501 ΚΠΔ: α) στην παρ. 1 ο αριθµός 2 αντικαθίσταται από τον αριθµό 3, β) στην παρ. 2 η λέξη «προσώπου» αντικαθίσταται από τη λέξη «διαδίκου», γ) τροποποιείται η παρ. 3 µε την προσθήκη της προϋπόθεσης
του παραδεκτού της έφεσης, δ) προστίθεται παρ. 4 και
το άρθρο 501 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 501
Κύρια συζήτηση α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών
1. Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν
εµφανιστεί αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου του, αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 340, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, εκτός αν έχει προηγηθεί παραίτηση, οπότε κηρύσσεται απαράδεκτη. Διατάσσεται επίσης µε την ίδια απόφαση του εφετείου να
καταπέσει η εγγύηση η οποία δόθηκε κατά το άρθρο 497.
Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση µπορεί να προσβληθεί µόνο µε αναίρεση. Η διάταξη του άρθρου 349
για αναβολή της συζήτησης εφαρµόζεται και υπέρ του

εκκαλούντος. Εφαρµόζονται επίσης ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 341 και 435.
2. Η απόρριψη της έφεσης εκείνου που την άσκησε
και απουσιάζει δεν εµποδίζει την κατά το άρθρο 502 συζήτηση της έφεσης άλλου διαδίκου που εµφανίστηκε ή
της έφεσης του εισαγγελέα.
3. Αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά και συντρέχει περίπτωση του άρθρου 368 εδ. β΄ και γ΄ ή η πράξη κατέστη
ανέγκλητη, το δικαστήριο παρά την απουσία του εκκαλούντος προχωρεί στην έκδοση σχετικής απόφασης.
4. Αν µετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης λάβει χώρα διακοπή ή αναβολή αυτής και κατά τη νέα συζήτηση ο εκκαλών κατηγορούµενος αν και κλητεύθηκε
νοµίµως, δεν εµφανιστεί όπως ορίζεται στη παρ. 1 δικάζεται σαν να ήταν παρών. Τα άρθρα 341 και 435 εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτήν.»
Άρθρο 154
Αρµόδιο δικαστήριο για την τύχη της εγγύησης Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 503 ΚΠΔ
Η παρ. 2 του άρθρου 503 ΚΠΔ τροποποιείται ως προς
το αρµόδιο δικαστήριο και το άρθρο 503 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 503
Τύχη της εγγύησης
1. Με την απόφαση που εκδίδει για την έφεση, το δικαστήριο αποφασίζει ταυτόχρονα και για την απόδοση
της εγγύησης που δόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 497, αν
η κατάπτωσή της δεν έχει διαταχθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 501 και 298 παρ. 1.
2. Αν ο εκκαλών καταδικάστηκε χωρίς να είναι παρών
όταν απαγγέλθηκε η απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου, προσκαλείται από τον εισαγγελέα αυτού, είτε ο ίδιος είτε µε τον αντίκλητό του, να εµφανιστεί µέσα
σε οκτώ ηµέρες στον εισαγγελέα του δευτεροβαθµίου
δικαστηρίου που ορίζεται στην πρόσκληση και να υποβληθεί µε την θέλησή του στην εκτέλεση της απόφασης.
Αν δεν εµφανιστεί, η εγγύηση που δόθηκε σύµφωνα µε
το άρθρο 497 καταπίπτει µε απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου, στο οποίο κλητεύεται και ο κατηγορούµενος και εκείνος που έδωσε την εγγύηση, εκτός αν αυτή είχε προηγουµένως καταπέσει σύµφωνα µε το άρθρο
501 παρ. 1.»
Άρθρο 155
Προθεσµία αναίρεσης για τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου - Τροποποίηση του άρθρου 507 ΚΠΔ
Στο άρθρο 507 ΚΠΔ τροποποιείται η προθεσµία άσκησης αναίρεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και το άρθρο 507 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 507
Προθεσµία αναίρεσης για τους εισαγγελείς
Η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα αρχίζει από την καταχώριση καθαρογραµµένης της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη
γραµµατεία του δικαστηρίου και για µεν τον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου είναι ενός (1) µηνός, για δε τους λοι-
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πούς εισαγγελείς είκοσι (20) ηµερών, από την καταχώριση αυτήν.»
Άρθρο 156
Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως Αυτεπάγγελτη εφαρµογή του επιεικέστερου νόµου
που ισχύει µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης
του Αρείου Πάγου - Τροποποίηση του άρθρου 511 ΚΠΔ
Στο άρθρο 511 ΚΠΔ: α) στο τρίτο εδάφιο µετά από τη
λέξη «δεδικασµένο» προστίθενται οι λέξεις «και την εκκρεµοδικία», β) στο τέλος του τελευταίου εδαφίου προστίθεται οι λέξεις «και µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου» και το άρθρο 511 διαµορφώνεται ως εξής:

σε χρηµατική ποινή έως εκατό ευρώ. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Αρείου Πάγου δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο. Κατ’ εξαίρεση, ακόµα και αν δεν εµφανιστεί ο
αναιρεσείων, ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως: α) παραθέτει το σχετικό άρθρο του ποινικού νόµου που εφαρµόστηκε στην προσβαλλόµενη απόφαση, αν αυτό δεν έχει
παρατεθεί σε αυτή ή έχει παρατεθεί εσφαλµένα και β) εφαρµόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόµο που ισχύει µετά τη δηµοσίευση της απόφασης (άρθρο 511).»
Άρθρο 159
Σύνθεση του δικαστηρίου της παραποµπής Αντικατάσταση του άρθρου 522 ΚΠΔ
Το άρθρο 522 ΚΠΔ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 511
Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως

«Άρθρο 522
Σύνθεση του δικαστηρίου της παραποµπής

Αν εµφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η
αίτηση αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκαν, όλους τους λόγους της
αναίρεσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
510, εκτός από τον προβλεπόµενο στο στοιχ. Β. Δεν επιτρέπεται όµως να χειροτερεύσει η θέση του κατηγορουµένου. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως λαµβάνει υπόψη το δεδικασµένο και την εκκρεµοδικία και, αν κριθεί και ένας βάσιµος λόγος, και την
παραγραφή που επήλθαν µετά τη δηµοσίευση της προσβαλλόµενης απόφασης. Επίσης, αυτεπαγγέλτως εφαρµόζει τον επιεικέστερο νόµο που ισχύει µετά τη δηµοσίευσή της και µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου.»

Στο δικαστήριο όπου παραπέµφθηκε η υπόθεση δεν επιτρέπεται να συµµετέχει ένορκος και δικαστής από αυτούς που δίκασαν προηγουµένως.»

Άρθρο 157
Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση
σηµειώµατος - Αντικατάσταση του άρθρου 513 ΚΠΔ
Το άρθρο 513 ΚΠΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 513
Υποχρέωση του εισαγγελέα
για κατάθεση σηµειώµατος
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει σηµείωµα στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου το αργότερο την
προηγούµενη ηµέρα της συζήτησης της αναίρεσης. Το ίδιο ισχύει και για τη µετ’ αναβολή συζήτηση, αν ο εισαγγελέας της έδρας δεν υιοθετεί το προηγούµενο σηµείωµα. Οι διάδικοι δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχοµένου του σηµειώµατος.»
Άρθρο 158
Μη δυνατότητα άσκησης δεύτερης αναίρεσης Τροποποίηση του άρθρου 514 ΚΠΔ
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 514 ΚΠΔ διαγράφεται και
το άρθρο 514 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 514
Συζήτηση α) Μη εµφάνιση του αναιρεσείοντος
Αν δεν εµφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και µπορεί να καταδικασθεί

Άρθρο 160
Προθεσµία για την υποβολή της αίτησης
για επανεξέταση προταθέντος λόγου αναίρεσης Τροποποίηση του άρθρου 523 ΚΠΔ
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 523 ΚΠΔ τροποποιείται ως προς την προθεσµία άσκησης της αίτησης επανεξέτασης του προταθέντος λόγου αναίρεσης και το άρθρο 523 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 523
Επανεξέταση
Αν η αίτηση για αναίρεση απορρίφθηκε από παραδροµή ως ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη ή αν κάποιος προταθείς λόγος αναίρεσης δεν κρίθηκε, µε αίτηση του αναιρεσείοντα ή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή αυτεπαγγέλτως, ο Άρειος Πάγος επανέρχεται για αποκατάσταση της παραδροµής ή κρίση του µη εξετασθέντος λόγου. Η αίτηση για επανεξέταση προταθέντος λόγου αναίρεσης που δεν κρίθηκε πρέπει να υποβληθεί, µε ποινή
απαραδέκτου, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται όσα ορίζει το άρθρο 512.»
Άρθρο 161
Δέσµευση των αποφάσεων της ολοµέλειας
και των τµηµάτων του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση
στο δικαστήριο της παραποµπής - Προσθήκη εδαφίου
στην παρ. 1 του άρθρου 524 ΚΠΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 524 ΚΠΔ προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 524 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 524
Συζήτηση στο δικαστήριο της παραποµπής
1. Η συζήτηση στο δικαστήριο όπου παραπέµφθηκε η
υπόθεση κατά τα άρθρα 518 παρ. 2 και 519 γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. Επίσης εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 134. Οι αποφάσεις
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της ολοµέλειας και των τµηµάτων του Αρείου Πάγου δεσµεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται µε την ίδια υπόθεση, ως προς τα νοµικά ζητήµατα που έλυσαν.
2. Αν η νέα συζήτηση διατάχθηκε ύστερα από αναίρεση που ασκήθηκε µόνο από εκείνον που καταδικάστηκε ή
σε όφελός του, το δικαστήριο της παραποµπής δεσµεύεται από την απαγόρευση του άρθρου 470.»
Άρθρο 162
Αίτηση και προϋποθέσεις για επανάληψη ποινικής
διαδικασίας σε όφελος του καταδικασµένου Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 525 ΚΠΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 525 ΚΠΔ: α) τροποποιείται η
περ. 6 µε την προσθήκη της περίπτωσης αναγνώρισης
της παραβίασης µε µονοµερή δήλωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 525
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 525
Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου
1. Η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται, προς το συµφέρον του
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, µόνο
στις εξής περιπτώσεις: 1) αν δύο άνθρωποι καταδικάστηκαν για την ίδια πράξη µε δύο διαφορετικές αποφάσεις
και γίνεται αναµφισβήτητα φανερό από τη σύγκρισή
τους ότι ένας από τους δύο είναι αθώος, 2) αν, ύστερα από την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν - γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία µόνα τους ή σε συνδυασµό µε
εκείνα που είχαν προσκοµιστεί προηγουµένως, κάνουν
φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο
που πραγµατικά τέλεσε, 3) αν βεβαιωθεί ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη του κατηγορουµένου ψευδείς καταθέσεις µαρτύρων ή γνωµοδοτήσεις πραγµατογνωµόνων ή πλαστά αποδεικτικά έγγραφα ή πειστήρια,
τα οποία είχαν προσαχθεί ή ληφθεί υπόψη στη διαδικασία του ακροατηρίου, 4) αν αποδείχθηκε δωροληψία δικαστή ή ενόρκου που µετείχε στο δικαστήριο που απήγγειλε την καταδίκη ή άλλη από πρόθεση παράβαση του
δικαστικού τους καθήκοντος, 5) αν µετά την αµετάκλητη
καταδίκη αποδείχθηκε ότι ο καταδικασµένος αθωώθηκε
µε άλλη αµετάκλητη απόφαση ή βούλευµα, 6) αν διαπιστώνεται µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) ή αναγνωρίζεται
µε µονοµερή δήλωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κατά
το άρθρο 62Α του Κανονισµού του Ε.Δ.Δ.Α., η οποία έγινε αποδεκτή µε απόφασή του, παραβίαση δικαιώµατος
που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που
τηρήθηκε ή στην ουσιαστική διάταξη που εφαρµόσθηκε.
Στη τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται η διαπιστωθείσα από το Ε.Δ.Δ.Α. δικονοµική παραβίαση να επηρέασε
αρνητικά την κρίση του ποινικού δικαστηρίου. Η αίτηση
ασκείται µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών, που
αρχίζει από τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 44 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ή
από την κοινοποίηση της απόφασης του ανωτέρω Δικαστηρίου, µε την οποία έγινε αποδεκτή µονοµερής δήλωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κατά το άρθρο 62Α του

Κανονισµού του και διαγράφηκε η προσφυγή από το πινάκιο.
2. Οι κατά την παρ. 1 αριθ. 3 αξιόποινες πράξεις της
ψευδούς κατάθεσης της πλαστογραφίας, της ψευδούς
βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της
δωροληψίας ή της παράβασης καθήκοντος πρέπει να αποδεικνύονται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση εκτός
αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόµιµοι λόγοι που εµπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης
στην ουσία της ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη.»
Άρθρο 163
Αντικατάσταση τίτλου εβδόµου βιβλίου ΚΠΔ
Ο τίτλος του ΕΒΔΟΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
«ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»
Άρθρο 164
Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων
για το ίδιο έγκληµα - Τρόπος κλήτευσης
του καταδικασθέντος στο αρµόδιο δικαστήριο Τροποποίηση του άρθρου 550 ΚΠΔ
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 550 ΚΠΔ τροποποιείται ως προς την εφαρµοζόµενη διάταξη επί αµφιβολίας
του δικαστηρίου και το άρθρο 550 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 550
Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων
για το ίδιο έγκληµα
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αµετάκλητες αποφάσεις εναντίον του ίδιου προσώπου για την
ίδια πράξη, εκτελείται µόνο εκείνη που επιβάλλει την ελαφρότερη ποινή. Αν υπάρχει αµφιβολία γι’ αυτό, αποφαίνεται το αρµόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία του
άρθρου 563. Με την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ελαφρότερη ποινή, ακυρώνονται αυτοδικαίως
όλες οι άλλες αποφάσεις.»
Άρθρο 165
Αρµόδιο δικαστήριο για τον καθορισµό της συνολικής
ποινής επί καταδικών που απαγγέλθηκαν
από δικαστήρια ανηλίκων για διαφορετικά εγκλήµατα Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 551 ΚΠΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 551 ΚΠΔ προστίθενται νέο
δεύτερο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 551 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 551
Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων
για διαφορετικά εγκλήµατα
1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι ορισµοί του ΠΚ για τη συρροή.
2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την ε-
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πόµενη παράγραφο ποινή βάσης επιβλήθηκε από το τριµελές ή µονοµελές πληµµελειοδικείο, αρµόδιο για να
καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι
το µονοµελές πληµµελειοδικείο. Αν οι καταδίκες απαγγέλθηκαν από το Μονοµελές ή Τριµελές Δικαστήριο Ανηλίκων ή και από το Μονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο, αρµόδιο είναι το Μονοµελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρµόδιο είναι το µονοµελές εφετείο. Το ανωτέρω κατά περίπτωση αρµόδιο Δικαστήριο για τον καθορισµό της συνολικής ποινής έχει και
τη δικαιοδοσία των παρ. 4 και 5 του άρθρου 80 ΠΚ.
3. Για τον καθορισµό της συνολικής ποινής, ως ποινή
βάσης λαµβάνεται υπόψη η βαρύτερη από αυτές, σε περίπτωση δε ίσης διάρκειας αυτών λαµβάνεται υπόψη η
νεότερη απόφαση. Αν µεταξύ των προς εκτέλεση αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αµετάκλητα έχει καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισµό της νέας συνολικής ποινής λαµβάνεται ως βάση η καθορισθείσα συνολική ποινή, αν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές που
επιβλήθηκαν µε τις άλλες αποφάσεις. Στην περίπτωση
αυτή για τον καθορισµό της κατά την προηγούµενη παρ.
αρµοδιότητας λαµβάνεται υπόψη και η απόφαση που έχει καθορίσει την συνολική ποινή.
4. Η αίτηση για καθορισµό συνολικής ποινής υποβάλλεται στον αρµόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από
συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι’ αυτό. Εκείνος που
καταδικάστηκε κλητεύεται και αν κρατείται, δεν προσάγεται στο δικαστήριο, µπορεί, όµως, να αντιπροσωπευθεί µε συνήγορο διοριζόµενο κατά τους όρους του άρθρου 42 παρ. 2.
5. Το δικαστήριο αποφαίνεται αφού ακούσει τον καταδικασµένο ή τον συνήγορο του, αν είναι παρόντες, καθώς και τον εισαγγελέα. Κατά της απόφασης επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασµένο και τον εισαγγελέα.»
Άρθρο 166
Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής
επί περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων
κατά του ιδίου προσώπου - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 552 ΚΠΔ
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 552 ΚΠΔ προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 552 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 552
Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας
ποινής και της δήµευσης
1. Η έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε µε την αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση γίνεται σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών
νόµων για την εκτέλεση των ποινών. Για την παράδοση
εκείνου που καταδικάστηκε στη φυλακή, προκειµένου να
εκτίσει την στερητική της ελευθερίας ποινή, συντάσσεται έκθεση, υπογραφόµενη από το όργανο της δηµόσιας
δύναµης που τον παραδίδει και από τον διευθυντή της
φυλακής που τον παραλαµβάνει. Η έκθεση επισυνάπτεται στη δικογραφία. Όταν εκτελούνται κατά του ίδιου
προσώπου περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις, µέχρις ότου καθοριστεί συνολική ποινή θεωρείται ότι εκτίεται η βαρύτερη ποινή.

2. Αν ο καταδικασµένος σε ποινή στερητική της ελευθερίας δεν κρατείται προσωρινά, είναι όµως παρών στην
απαγγελία της απόφασης, εκείνος που φροντίζει για την
εκτέλεση της απόφασης (άρθρο 549) διατάσσει και προφορικά ακόµη την εκτέλεσή της, όταν αυτή µπορεί να εκτελεστεί αµέσως. Διαφορετικά, µόλις η απόφαση γίνει
αµετάκλητη διαβιβάζει στην αρµόδια αστυνοµική αρχή
έγγραφη εντολή για εκτέλεση, που περιέχει το ονοµατεπώνυµο και κάθε άλλο στοιχείο ταυτότητας του καταδικασµένου, τον αριθµό, τη χρονολογία της απόφασης και
την ποινή που επιβλήθηκε.
3. Αν η δήµευση αφορά απαίτηση, ο εισαγγελέας του
δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου που εξέδωσε
τη σχετική απόφαση ή βούλευµα, αντίστοιχα, επιµελείται της άµεσης λήψης των αναγκαίων αναγκαστικών µέτρων από τον διευθυντή του δηµόσιου ταµείου, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων, εκτός αν ειδική διάταξη ορίζει διαφορετικά.
4. Αν η δήµευση αφορά ακίνητο, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου που εξέδωσε τη
σχετική απόφαση ή βούλευµα, αντίστοιχα, κοινοποιεί αντίγραφό τους στον αρµόδιο φύλακα µεταγραφών ή
προϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου, ο οποίος υποχρεούται να προβεί την ίδια ηµέρα σε σχετική σηµείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το έγγραφο
που του κοινοποιήθηκε, αν δε η απόφαση ή το βούλευµα
είναι αµετάκλητα, να τα µεταγράψει.»
Άρθρο 167
Βεβαίωση χρηµατικών ποινών Τροποποίηση του άρθρου 553 ΚΠΔ
Στο άρθρο 553 ΚΠΔ: α) στην παρ. 1 µετά τις λέξεις
«οφείλουν να βεβαιώσουν» προστίθενται οι λέξεις «, µετά από παραγγελία του εισαγγελέα», β) στην παρ. 2
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) η παρ. 3 καταργείται και
το άρθρο 553 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 553
Βεβαίωση χρηµατικών ποινών
1. Οι γραµµατείς των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν
να βεβαιώσουν, µετά από παραγγελία του εισαγγελέα,
στην αρµόδια ΔΟΥ τα χρηµατικά ποσά των χρηµατικών
ποινών, µαζί µε τις υπόλοιπες προσαυξήσεις, µέσα στον
επόµενο µήνα από τότε που έγιναν αµετάκλητες οι αποφάσεις που τις επέβαλαν.
2. Οι σχετικές µε την είσπραξη δηµοσίων εσόδων διατάξεις εφαρµόζονται και στην προκειµένη περίπτωση. Σε
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται προσωπική κράτηση.
3. Καταργείται.»
Άρθρο 168
Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης - Τροποποίηση
του άρθρου 556 ΚΠΔ
Στο άρθρο 556 ΚΠΔ: α) στην παρ. 1: αα) στην περ. γ΄
διαγράφονται οι λέξεις «µόνο µία φορά», αβ) η περ. ε΄
καταργείται, αγ) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται, β)
στην παρ. 2 µετά από τη λέξη «διατάσσει» προστίθεται η
φράση «µέχρι την παράδοση εκείνου που καταδικάστηκε
στη φυλακή» και το άρθρο 556 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 556
Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης
1. Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής
µπορεί να αναβληθεί: α) αν η γυναίκα που καταδικάστηκε
έχει συµπληρώσει πάνω από τρεις µήνες εγκυµοσύνης ή
γέννησε πρόσφατα, ωσότου περάσουν έξι το πολύ µήνες από τον τοκετό, β) στην περίπτωση του άρθρου 430
παρ. 2, γ) αν η υπό εκτέλεση στερητική της ελευθερίας
ποινή δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, για αποδεδειγµένες οικογενειακές ή επαγγελµατικές ανάγκες και έως έξι το
πολύ µήνες, δ) αν εκείνος που καταδικάστηκε πάσχει από σοβαρή ασθένεια και η άµεση εκτέλεση της ποινής
εµφανίζεται ως υπέρµετρα σκληρή µεταχείριση. Η αναβολή για το αναγκαίο προς καταβολή του ποσού της
χρηµατικής ποινής χρονικό διάστηµα διατάσσεται, έστω
και προφορικά, από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου σύλληψης.
2. Την κατά την προηγούµενη παρ. αναβολή διατάσσει, µέχρι την παράδοση εκείνου που καταδικάστηκε στη
φυλακή, µε αιτιολογηµένη διάταξή του ο εισαγγελέας
που έχει την επιµέλεια εκτέλεσης της ποινής, είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε αίτηση του καταδίκου.»
Άρθρο 169
Μη εξαίρεση από την ιδιάζουσα δωσιδικία δικηγόρων
ή δικαστών για τα αδικήµατα του α.ν. 86/1967
και του α.ν. 690/1945 Τροποποίηση του άρθρου 586 ΚΠΔ
Στο άρθρο 586 προστίθεται νέα περ. θ΄, η υφιστάµενη
περ. θ΄ αναριθµείται σε περ. ι΄ και το άρθρο 586 ΚΠΔ
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 586
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ΚΠΔ καταργούνται: α) ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας που κυρώθηκε µε
τον ν. 1493/17.8.1950, όπως µεταγλωττίστηκε µε το π.δ.
258/1986 και συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερους νόµους, β) οι παρ. 1 έως και 8 του άρθρου
17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, γ) το άρθρο 1, το
άρθρο 2 παρ. 1, τα άρθρα 3, 4, 5 παρ. 2 και το άρθρο 7
του ν. 4022/2011, η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4022/2011
καταργείται µόνο κατά το µέρος που αφορά στον εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς, δ) κάθε άλλη διάταξη
που υπάγει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην ιδιάζουσα
δωσιδικία της παρ. 6 του άρθρου 111 του καταργούµενου κώδικα ποινικής δικονοµίας, ε) το άρθρο µόνο της
παρ. 3 του ν. 2243/1994, «, καθώς και το άρθρο 46 του ν.
5060/1931» στ) τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 111 του ν. 4055/2012 που αφορούν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών του Πειραιά για τα ποινικά αδικήµατα ή εγκλήµατα, που σχετίζονται µε ναυτικές διαφορές ή διαπράχθηκαν σε ελληνικά πλοία ή σε πλοία µε ξένη σηµαία
στο εξωτερικό ή σε ανοικτή θάλασσα, ζ) τα άρθρα 1 έως
9 του ν. 4312/2014, η) το άρθρο 65 του ν. 4356/2015, θ) η
παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 1738/1987 και ι) κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέµατα που
ρυθµίζει ο παρών Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας.»

Άρθρο 170
Αναβολή εκτέλεσης επί ποινής που έχει µετατραπεί
σε χρηµατική - Προσθήκη άρθρου 593 στον ΚΠΔ
Μετά από το άρθρο 592 ΚΠΔ προστίθεται άρθρο 593
ως εξής:
«Άρθρο 593
Εάν η ποινή έχει µετατραπεί σε χρηµατική και δεν καθίσταται δυνατή από τον συλληφθέντα η καταβολή του
ποσού της µετατροπής της, λόγω µη λειτουργίας της αρµόδιας προς είσπραξη δηµόσιας υπηρεσίας, ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου σύλληψης διατάσσει, έστω
και προφορικά, την αναβολή εκτέλεσης για το αναγκαίο
προς καταβολή του ποσού της χρηµατικής ποινής χρονικό διάστηµα.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 171
Δέσµευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών
στοιχείων - Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και 10
του άρθρου 42 του ν. 4557/2018
Στο άρθρο 42 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 7, αα) απαλείφεται το
δεύτερο εδάφιο, αβ) στο τρίτο εδάφιο αποσαφηνίζονται
τα έγγραφα που υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρµόδια δικαστική αρχή, β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8,
βα) τροποποιείται η αρµόδια αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση, ββ) η παραποµπή της παρ. 7 αντικαθίσταται
από εκείνη της παρ. 6, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10,
γα) καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα γνωστοποίησης των διατάξεων, βουλευµάτων ή δικαστικών αποφάσεων, γβ) τροποποιείται η αναφορά σε αρµόδιες εισαγγελικές αρχές που µεριµνούν για τις σχετικές επιδόσεις,
γγ) απαλείφεται η δυνατότητα µεταβολής του βουλεύµατος µε διάταξη του Προέδρου της Αρχής και οι παρ. 7,
8 και 10 διαµορφώνονται ως εξής:
«7. Όταν διεξάγεται έρευνα από την Αρχή, η δέσµευση των λογαριασµών, τίτλων και χρηµατοπιστωτικών
προϊόντων και του περιεχοµένου των θυρίδων, καθώς
και η απαγόρευση της µεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου µπορεί να διαταχθούν
σε επείγουσες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο της Αρχής, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 3, εφόσον συντρέχουν βάσιµες υπόνοιες κατά την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48. To αντίγραφο της διάταξης του Προέδρου της Αρχής διαβιβάζεται αµελλητί στον αρµόδιο εισαγγελέα, χωρίς αυτό
να παρακωλύει την συνέχιση της έρευνας από την Αρχή.
Τα πρόσωπα που βλάπτονται από την παραπάνω δέσµευση έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπονται στις παρ. 4, 5
και 6. Τα χρονικά όρια διάρκειας των µέτρων δέσµευσης
που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 ΚΠΔ ισχύουν και για τη δέσµευση ή απαγόρευση µεταβίβασης ή εκποίησης, η οποία διατάσσεται από
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τον Πρόεδρο της Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας. Για την εξακολούθηση της ισχύος της διάταξης του Προέδρου της Αρχής πέραν των χρονικών ορίων
του προηγούµενου εδαφίου αποφαίνεται, πριν από την
παρέλευση αυτών, ο ανακριτής µε διάταξή του, αν η υπόθεση εκκρεµεί στο στάδιο της ανάκρισης, ή το δικαστικό συµβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 3.»
«8. Κατά την έκδοση της διάταξης ή του βουλεύµατος
των παρ. 1, 3 και 7 εξαιρούνται τα ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας των ενδιαφερόµενων προσώπων ή
των οικογενειών τους, των εξόδων για τη νοµική τους υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση
των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων. Τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, µε αίτησή τους που απευθύνεται στην
αρµόδια δικαστική αρχή ενώπιον της οποία εκκρεµεί η υπόθεση ή µε την προσφυγή ή την αίτηση που προβλέπεται στις παρ. 4, 5 και 6, µπορούν να ζητούν την αποδέσµευση συγκεκριµένων ποσών για τους παραπάνω λόγους. Είναι δυνατόν, επίσης, να εξαιρεθούν από τη δέσµευση, ολικά ή µερικά, τραπεζικοί λογαριασµοί στους
οποίους κατατίθενται µισθοί, συντάξεις ή ανάλογες πρόσοδοι εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η δέσµευση.»
«10. Κάθε διάταξη, βούλευµα ή δικαστική απόφαση µε
τα οποία τροποποιείται ή αίρεται επιβληθείσα δέσµευση
ή εξακολουθεί η ισχύς της κατά την παρ. 7, καθώς και κάθε παραπεµπτικό βούλευµα µε το οποίο διατηρείται η δέσµευση, επιδίδεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή του, µε µέριµνα των κατά περίπτωση αρµοδίων εισαγγελικών αρχών, στους αποδέκτες στους οποίους
γνωστοποιείται ή επιδίδεται και η αντίστοιχη διάταξη ή
το βούλευµα µε τα οποία επιβάλλεται το µέτρο αυτό. Οι
υπηρεσίες της παρ. 3 οφείλουν, στην περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου, να προβούν σε σχετική σηµείωση στα βιβλία τα οποία τηρούν. Οι τρίτοι συγκύριοι του
περιουσιακού στοιχείου ή δικαιούχοι δικαιώµατος επ’ αυτού, καθώς και οι παραπάνω αποδέκτες έχουν δικαίωµα
να πληροφορούνται τις παραπάνω µεταβολές από τα
στοιχεία της οικείας δικογραφίας και να λαµβάνουν αντίγραφα από τα σχετικά έγγραφα, κατόπιν εγκρίσεως του
ανακριτή, αν η υπόθεση εκκρεµεί στο στάδιο της ανάκρισης, ή του εισαγγελέα σε κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε αµφιβολία, ως προς την ισχύ, τη χρονική διάρκεια, την
έκταση ή την άρση της δέσµευσης αποφαίνεται το αρµόδιο κατά τις περ. α΄ και β΄ του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 292 ΚΠΔ δικαστικό συµβούλιο, ή το
δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης κατ’ άρθρο
373 ΚΠΔ, κατόπιν αιτήσεως εκείνου κατά του οποίου
στρέφεται η δέσµευση, του τρίτου συγκύριου ή δικαιούχου επί του δεσµευµένου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και των παραπάνω αποδεκτών. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης άρσης της ισχύος της διάταξης, διαπιστώνεται
η παρέλευση των χρονικών ορίων µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και το αποτέλεσµά της γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο.»

αρµόδιο για θέµατα διεθνούς δικαστικής συνδροµής, εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και
των Κοινών Οµάδων Έρευνας, β) στην παρ. 2 διαγράφονται οι λέξεις «των περιφερειών της αρµοδιότητάς
τους», γ) τροποποιείται η παρ. 3 σύµφωνα µε την περ. β΄
της παρ. 1, δ) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4
και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 172
Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3663/2008

1. Ύστερα από αίτηση της αρµόδιας Αρχής της Ελλάδας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος, ή άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται να καταρτιστεί έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Ελλάδας και άλλου ή άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύσταση κοινής οµάδας έρευνας.

Στο άρθρο 2 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99): α) τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 1 ως προς τον Εθνικό Ανταποκριτή

«Άρθρο 2
Εθνικός Ανταποκριτής
1. Εθνικοί ανταποκριτές ορίζονται:
α. Ως Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST, αρµόδιος
για θέµατα τροµοκρατίας, ο Εισαγγελέας ο οποίος έχει
ορισθεί Πρόεδρος του Συµβουλίου Συντονισµού Ανάλυσης και Ερευνών, ειδικά για τροµοκρατικές πράξεις (άρθρο 187Α ΠΚ), που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α 209), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
2622/1998 (Α΄ 138) και µε το άρθρο 12 του ν. 3424/2005
(Α΄ 305).
β. Ως Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST, αρµόδιος
για θέµατα διεθνούς δικαστικής συνδροµής, εκτέλεσης
του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης, των Κοινών Οµάδων Έρευνας, ορίζεται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και ετήσια, ανανεώσιµη έως δύο (2) φορές,
θητεία, ένας Αντεισαγγελέας Εφετών που υπηρετεί
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, µε αρµοδιότητα στο
σύνολο των εφετειακών περιφερειών της Χώρας.
2. Οι Εθνικοί Ανταποκριτές συνεπικουρούν το Εθνικό
Μέλος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και συνεργάζονται µε τους Εισαγγελείς Εφετών για θέµατα
διεθνούς δικαστικής συνδροµής, εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης, των Κοινών Οµάδων Έρευνας και για θέµατα τροµοκρατίας.
3. Θεσπίζεται Εθνικό Σύστηµα Συντονισµού της EUROJUST, βάσει του άρθρου 20 του Κανονισµού (ΕΕ)
2018/1727, για τη λειτουργία του οποίου αρµόδιος είναι
ο Εθνικός Ανταποκριτής της περ. β΄ της παρ. 1.
4. Ο Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST που αναφέρεται στην περ. β΄ της παρ. 1, πρέπει να διαθέτει την
ανάλογη εµπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του
και ορίζεται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 173
Αρµόδια Αρχή για κοινή οµάδα έρευνας Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3663/2008
Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) τροποποιείται προκειµένου να εναρµονισθεί µε το άρθρο
169 του παρόντος και το άρθρο 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Σύσταση κοινής οµάδας έρευνας
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Η οµάδα αυτή διενεργεί έρευνα για τα ποινικά αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος νόµου
σε ένα ή περισσότερα από τα κράτη µέλη, τα οποία τη
συνιστούν.
2. Αρµόδια ελληνική Αρχή για την υποβολή ή την παραλαβή της ανωτέρω αίτησης και τη σύναψη της έγγραφης συµφωνίας είναι ο Εθνικός Ανταποκριτής που αναφέρεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
3. Η αίτηση για Σύσταση κοινής οµάδας έρευνας πρέπει να περιλαµβάνει: α) την αρχή από την οποία προέρχεται, β) το αντικείµενο και το λόγο για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση, καθώς και τη φύση των προς έρευνα
θεµάτων, γ) την ταυτότητα και τη διεύθυνση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους στο οποίο απευθύνεται
και δ) πρόταση για τα πρόσωπα, τα οποία θα συγκροτήσουν την οµάδα.»
Άρθρο 174
Δυνατότητα άρσης του απορρήτου για τη διακρίβωση
των κακουργηµάτων της βαριάς σκοπούµενης
σωµατικής βλάβης, του εµπρησµού σε δάση,
κλοπής και απάτης - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 2225/1994
Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994
(Α΄ 121) προστίθεται η αναφορά στα άρθρα 265, 310
παρ. 2 εδ. β΄, 372 και 386 και το άρθρο 4 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Άρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκληµάτων
1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργηµάτων που προβλέπονται από:
α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138,
139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1,
159, 159Α, 168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 187Α παρ. 1 και 4,
207, 208 παρ. 1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και
3β΄, 264 περ. β΄ και γ΄, 265, 270, 272, 275 περ. β΄, 291
παρ. 1 περ. β΄ και γ΄, 292Α παρ. 4 εδ. β΄ και παρ. 5, 299,
310 παρ. 2 εδ. β΄, 322, 323A παρ. 1, 2, 4, 5 και 6, 324
παρ. 2 και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1 σε βάρος ανηλίκου, 339 παρ. 1 περ. α΄ και β΄, 342 παρ. 1 και 2,
348Α παρ. 4, 348Γ παρ. 1 περ. α΄ και β΄, 349 παρ. 1 και 2,
351 παρ.1, 2, 4 και 5, 351Α παρ. 1 περ. α΄ και β΄ και 3,
370Α, 370Δ, 374, 380, 385 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα,
β) τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
29, 30, 46, 47, 59, 140 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα,
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,
δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013,
ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ του ν. 2960/2001,
στ) το άρθρο 3 περ. ιε΄ του ν. 3691/2008, σε συνδυασµό µε το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998,
ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2803/2000,
η) το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και γ΄ του ν.
3691/2008,
θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986.
Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκληµα της παραχάραξης νοµίσµατος κατά το άρθρο

211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα εγκλήµατα των παρ. 1, 2, 3, 4 εδ. α΄ και 6 του άρθρου
292Α, του άρθρου 292Β, του άρθρου 292Γ, των παρ. 1
περ. γ΄ και 4 του άρθρου 339, της παρ. 3 του άρθρου
342, του άρθρου 348, των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου
348Α, του άρθρου 348Β, της παρ. 1 περ. γ΄ και δ΄ του
άρθρου 348Γ και της παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 351Α,
των άρθρων 370Γ και 370Ε, του άρθρου 372, του άρθρου
381Α, του άρθρου 381Β, του άρθρου 386 και του άρθρου
386Α του Ποινικού Κώδικα.
Επιπλέον, η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για
τη διακρίβωση των εγκληµάτων που προβλέπονται από
το άρθρο 11 του ν. 3917/2011, το άρθρο 15 του ν.
3471/2006 και το άρθρο 10 του ν. 3115/2003.
1α. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για
τη διακρίβωση παραβάσεων των άρθρων 3 έως 7, 29 και
30 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112).
1β. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη
διακρίβωση των κακουργηµάτων που προβλέπονται από
το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α΄ 153), όπως ο νόµος αυτός εκάστοτε ισχύει.
1γ. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για
τη διακρίβωση παραβάσεων του άρθρου 93α του ν.
4099/2012 (Α΄ 250).
1δ. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη
διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο
σε βαθµό κακουργήµατος δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25).
2. Η άρση στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτή µόνο αν αιτιολογηµένα το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο
διαπιστώσει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση του τόπου διαµονής του κατηγορουµένου είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτήν.
3. Η άρση στρέφεται µόνο κατά συγκεκριµένου προσώπου ή προσώπων που έχουν σχέση µε την υπόθεση
που ερευνάται ή για τα οποία, βάσει συγκεκριµένων περιστατικών, προκύπτει ότι λαµβάνουν ή µεταφέρουν συγκεκριµένα µηνύµατα που αφορούν ή προέρχονται από
τον κατηγορούµενο ή χρησιµοποιούνται ως σύνδεσµοί
του.
4. Η άρση του απορρήτου στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται µε διάταξη του Συµβουλίου Εφετών ή Πληµµελειοδικών στην καθ’ ύλην και κατά τόπο
αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η διακρίβωση του συγκεκριµένου εγκλήµατος µε το οποίο σχετίζεται η άρση.
5. Την αίτηση για την άρση υποβάλλει στο Συµβούλιο ο
καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιος εισαγγελέας, ο οποίος
εποπτεύει ή ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής, ο οποίος ενεργεί τακτική ανάκριση
για τα πιο πάνω εγκλήµατα. Το Συµβούλιο αποφασίζει
µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι
του απορρήτου, µε διάταξή του, στην οποία περιέχονται
τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 στοιχεία.
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ την άρση
µπορεί να ζητήσει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή τον ανακριτή, οι οποίοι την υποβάλλουν στο Συµβούλιο Εφετών.
6. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την άρση
µπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας που ενεργεί την προα-
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νάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής που ενεργεί την τακτική ανάκριση. Σε κάθε περίπτωση, όµως,
ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτηµα µε σχετική αίτηση τους στο Συµβούλιο
µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών. Η ισχύς της διάταξης του Εισαγγελέα ή του ανακριτή για την άρση παύει
αυτοδικαίως µε τη λήξη της τριήµερης αυτής προθεσµίας ή, αν το ζήτηµα εισαχθεί εµπροθέσµως, από την
έκδοση της σχετικής διάταξης του Συµβουλίου.
7. Στις περιπτώσεις εγκληµάτων που υπάγονται στην
αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων την άρση
του απορρήτου επιβάλλει, µε απόφασή του, το δικαστικό
συµβούλιο του καθ` ύλην και κατά τόπο αρµόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου µετά από αίτηση του ασκούντος
την ποινική δίωξη ή του ανακριτή που ενεργεί τακτική ανάκριση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 175
Αρµόδιος Συµβολαιογράφος για την διενέργεια
του πλειστηριασµού - Ακατάσχετες απαιτήσεις
που προβλέπονται σε ειδικότερους νόµους Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 959, των παρ. 2
και 3 του άρθρου 982, της παρ. 1 του άρθρου 985
και της παρ. 1 του άρθρου 998 ΚΠολΔ
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 959 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182)
προστίθεται η λέξη «εφετειακής» και η παρ. 1 του άρθρου 959 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα ενώπιον συµβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί
συµβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης),
τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται ενώπιον
συµβολαιογράφου της περιφέρειας του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν
είναι δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του Κράτους. Ο πλειστηριασµός των κατασχεµένων διενεργείται µέσω των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλειστηριασµού από τον πιστοποιηµένο, για το
σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Ο πλειστηριασµός διενεργείται ενώπιον του ίδιου
συµβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.»
2. Στο άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α)
στην παρ. 2 προστίθεται νέα περ. ζ), β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 οι λέξεις «της περίπτωσης δ΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των περ. δ΄ και ζ΄» και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 οι λέξεις «την επόµενη ηµέρα
της καταβολής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και ένα
µήνα µετά την καταβολή» και οι παρ. 2 και 3 διαµορφώνονται ως εξής:
«2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση
α) πράγµατα που µπορούν να υποστούν άµεση φθορά,
β) η εταιρική µερίδα σε προσωπικές εταιρίες,
γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόµο ή
από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας,

δ) απαιτήσεις µισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για
διατροφή που στηρίζεται στο νόµο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το
µισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το µέγεθος των υποχρεώσεων που του δηµιουργεί ο γάµος του για αντιµετώπιση των οικογενειακών
αναγκών και ο αριθµός των δικαιούχων.
ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις
στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, µέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασµό των δικαιούχων ή
την µε άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.
στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων της
Σύµβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουµένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζηµίας. Το εν λόγω
ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για
την ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που ανήκει στο
δηµόσιο τοµέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
ζ) απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόµους ως ακατάσχετες.
3. Η εξαίρεση των περ. δ΄ και ζ΄ της παρ. 2 ισχύει και
όταν η καταβολή του ποσού γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυµα. Η
εξαίρεση ισχύει µόνο στην έκταση που ο λογαριασµός
παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστηµα από την επιβολή της κατάσχεσης έως και
έναν (1) µήνα µετά την καταβολή, το ποσό της εξαιρούµενης από την κατάσχεση απαίτησης.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 985 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται η αναφορά
στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 982, προκειµένου να προστεθεί και η περ. ζ΄ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες αφότου του επιδοθεί το
κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η
απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεµένο πράγµα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάµα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται
στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος, αυτό θα πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση
κατά την έννοια των περ. γ΄, δ΄ και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 982.»
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 998 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται η λέξη «εφετειακής» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το κατασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται µε ηλεκτρονικά µέσα ενώπιον του συµβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συµβολαιογράφου διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό
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δεν είναι δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του Κράτους. Το άρθρο 959 εφαρµόζεται
και στον πλειστηριασµό ακινήτων.»
Άρθρο 176
Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση των περ. ζ΄, η΄,
θ΄, ι΄, ια΄ και προσθήκη της περ. ιβ΄ της παρ. 6
του άρθρου 116 του ν. 4842/2021
Στην παρ. 6 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021 (Α’ 190)
αντικαθίστανται οι περ. ζ), η), θ), ι) και ια), προστίθεται
περ. ιβ) και η παρ. 6 του άρθρου 116 διαµορφώνεται ως
εξής:
«6. α) Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 933, όπως προστίθενται µε το άρθρο 57 του παρόντος και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 936
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε
το άρθρο 58 του παρόντος, εφαρµόζονται για όσες ανακοπές ασκηθούν µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 59 του παρόντος, εφαρµόζεται για τις αποφάσεις που θα δηµοσιευθούν µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε το άρθρο 60 του παρόντος, εφαρµόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 61 του παρόντος, εφαρµόζεται και για τις εκκρεµείς αγωγές.
ε) Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 63
του παρόντος νόµου και η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 62 του παρόντος, εφαρµόζονται σε όσες
κατασχέσεις κινητών επιβληθούν µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η παρ. 2 του άρθρου 962, το τρίτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 965, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 965, η
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 του
άρθρου 973, η παρ. 1 του άρθρου 997, η παρ. 1 του άρθρου 1004, το άρθρο 1009 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1018 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται για όσους
πλειστηριασµούς προσδιοριστούν µετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
ζ) Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 67 του παρόντος, εφαρµόζεται σε πλειστηριασµούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίον έχει οριστεί ή θα οριστεί
σε χρόνο µεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο
έγινε ο προσδιορισµός του αρχικού πλειστηριασµού.
η) Η παρ. 6 του άρθρου 973, όπως τροποποιείται µε το
άρθρο 69 του παρόντος, εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς
ανακοπές.
θ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, το πρώτο, τρίτο και
πέµπτο εδάφιο της περ. 3, η περ. 4 του άρθρου 975, το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 977 και η παρ. 2
του άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται, ό-

ταν ο πίνακας κατάταξης αφορά σε πλειστηριασµό, που
διενεργήθηκε µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
ι) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 979 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε το
άρθρο 73 του παρόντος νόµου, καθώς και το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθενται µε το άρθρο 74
του παρόντος, εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
ια) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 986 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε το άρθρο 75
του παρόντος, εφαρµόζεται σε όσες ανακοπές ασκηθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και σε
όσες ανακοπές εκκρεµούν και έχουν εισαχθεί κατά την
ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.
ιβ) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 77
του παρόντος, εφαρµόζονται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 177
Ρυθµίσεις σχετικά µε το Γραφείο Ευρωπαίων
Εντεταλµένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4786/2021
Στο άρθρο 15 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ως προς τις συνιστώµενες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, β) αντικαθίσταται η
παρ. 2 και το άρθρο 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Γραµµατεία του Γραφείου Ευρωπαίων
Εντεταλµένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
1. Στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλµένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) συστήνεται γραµµατεία, που αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου τµήµατος και υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του έργου τους. Στην ως άνω γραµµατεία συνιστώνται οι εξής θέσεις δικαστικών υπαλλήλων: τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης) κλάδου Γραµµατέων, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Πληροφορικής, µία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου διοικητικών - γραµµατέων και δύο
(2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
κλάδου Επιµελητών Δικαστηρίων.
2. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ της παρ. 1 πρέπει να έχουν πιστοποιηµένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής τουλάχιστον γλώσσας και άριστη γνώση χειρισµού
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
και ΥΕ πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εµπειρία χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
3. Η στελέχωση της γραµµατείας του Γραφείου ΕΕΕ
γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
µε µετάθεση ή απόσπαση, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων δικαστικών υπαλλήλων και απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από
πρόταση του αρχαιότερου κατά την παρ. 4 του άρθρου
10 Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σύµφωνη γνώ-
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µη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, για διάρκεια
τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να διακοπεί πρόωρα ή να
ανανεωθεί για ίσο χρόνο µε την ίδια διαδικασία, µέχρι
τρεις (3) φορές. Οι αιτήσεις, µαζί µε το βιογραφικό σηµείωµα και τον φάκελο δικαιολογητικών, υποβάλλονται
στο Γραφείο ΕΕΕ, ύστερα από πρόσκληση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ανωτέρω Γραφείου.
4. Καθήκοντα προϊσταµένου της γραµµατείας του
Γραφείου ΕΕΕ ασκεί δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας
ΠΕ, µε βαθµό Α΄, απόφοιτος νοµικών ή πολιτικών ή οικονοµικών επιστηµών, ο οποίος ορίζεται µε πράξη του ανωτέρω Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
5. Ο χρόνος της απόσπασης των δικαστικών υπαλλήλων της γραµµατείας του Γραφείου ΕΕΕ λογίζεται ως
χρόνος συνεχούς και πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση
από την οποία προέρχονται. Οι αποδοχές τους διέπονται
από την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
και εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία
από την οποία προέρχονται.»
Άρθρο178
Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεµείς υποθέσεις
αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4786/2021
Το άρθρο 42 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 42
Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεµείς υποθέσεις
αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
1. Κάθε εκκρεµής ποινική υπόθεση, που αφορά σε αδίκηµα το οποίο διαπράχθηκε µετά την έναρξη ισχύος του
Κανονισµού 2017/1939 (L 283) και εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναζητείται και
γνωστοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ιδίου Κανονισµού και η σχετική δικογραφία διαβιβάζεται
στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλµένων Εισαγγελέων
(ΕΕΕ) σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η ποινική
διαδικασία εκτός εάν, σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 27 αυτού, έχει ήδη εισαχθεί στο ακροατήριο του
αρµόδιου δικαστηρίου, κατά τα άρθρα 320 επ. του ΚΠΔ.
2. Κάθε αρµόδια ελληνική, διοικητική, ελεγκτική, αστυνοµική και εν γένει διωκτική, εισαγγελική ή δικαστική υπηρεσία ή αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των ανεξάρτητων αρχών, η οποία πληροφορείται ή επιλαµβάνεται οποιασδήποτε υπόθεσης, που πιθανόν να εµπίπτει στην
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφορά σε
αδίκηµα που έχει διαπραχθεί µετά την έναρξη ισχύος
του Κανονισµού 2017/1939, ενηµερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε ηλεκτρονική ή µε έντυπη αλληλογραφία, το Γραφείο ΕΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 24
του Κανονισµού. Ύστερα από διαβούλευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ίδιου Κανονισµού, εφόσον η
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφασίσει να ασκήσει την αρµοδιότητά της και ενηµερώσει σχετικά, η υπόθεση παραπέµπεται κατά το ποινικό της µέρος στο Γραφείο ΕΕΕ.
3. Το κύρος ανακριτικών και εν γένει διαδικαστικών
πράξεων που έχουν γίνει από τις εθνικές αρχές πριν από
την ανάληψη της υποθέσεως δεν θίγεται. Ποινικές διώ-

ξεις που έχουν ασκηθεί, εντάλµατα, διατάξεις και παρεµπίπτοντα βουλεύµατα που έχουν εκδοθεί από τις εθνικές αρχές διατηρούν το κύρος τους, αλλά δεν κωλύουν
την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το να επαναλάβει, να
καταργήσει ή να µεταρρυθµίσει τις πράξεις αυτές ασκώντας τις δικές της αρµοδιότητες.»
Άρθρο 179
Απόσπαση δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση
της παρ. 6 του άρθρου 51 Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.
1756/1988 (Α΄́ 35) τροποποιείται ως προς την προσθήκη
δυνατότητας απόσπασης δικαστικών λειτουργών στον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Δικαστικοί λειτουργοί µε βαθµό: εφέτη των πολιτικών και ποινικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντεισαγγελέα εφετών και ανωτέρων, καθώς και δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι δυνατόν να αποσπαστούν στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Η
απόσπαση αυτή γίνεται για την εκτέλεση νοµοπαρασκευαστικών έργων, καθώς και καθηκόντων σχετικών µε
την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, µε πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση, και διαρκεί για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους, µε δυνατότητα ισόχρονων παρατάσεων.»
Άρθρο 180
Απασχόληση δικαστικών λειτουργών στο εθνικό τµήµα
του συστήµατος πληροφοριών της Σύµβασης
Εφαρµογής Σένγκεν - Τροποποίηση του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 2521/1997 (Α΄ 174) τροποποιείται ως προς την απασχόληση των εισαγγελέων και των δικαστών και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Σε δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του
Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών και άνω ανατίθεται ο έλεγχος της νοµιµότητας των καταχωρήσεων στο εθνικό τµήµα του συστήµατος πληροφοριών
της Σύµβασης Εφαρµογής Σένγκεν. Η ανάθεση γίνεται
κατ’ αποκλειστική απασχόληση για τους εισαγγελείς και
κατά µερική απασχόληση για τους δικαστές, ύστερα από
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Οι κατά τα ως άνω επιλεγόµενοι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.»
Άρθρο 181
Ανακατανοµή οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων
1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου επιµελητών δικαστηρίων µειώνεται:
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α) Για τον τοµέα των υπαλλήλων του Συµβουλίου της
Επικρατείας κατά επτά (7) και ο συνολικός τους αριθµός
ορίζεται σε δεκαπέντε (15).
β) Για τον τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά τριακόσιες
εβδοµήντα (370) και ο συνολικός αριθµός τους ορίζεται
σε εννιακόσιες τριάντα τρεις (933).
γ) Για τον τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά εννέα (9) και
ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε ενενήντα τέσσερις (94).
2. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ Δακτυλογράφων Xειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών µειώνεται:
α) Για τον τοµέα των υπαλλήλων του Συµβουλίου της
Επικρατείας κατά επτά (7) και ο συνολικός τους αριθµός
ορίζεται σε δώδεκα (12).
β) Για τον τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών κατά εκατόν τριάντα εννέα (139) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται
σε εξήντα οκτώ (68).
γ) Για τον τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά τριάντα οκτώ
(38) και ορίζεται σε είκοσι επτά (27).
3. Από τις παραπάνω θέσεις που µειώνονται, µεταφέρονται:
α) Στον τοµέα υπαλλήλων του Συµβουλίου της Επικρατείας:
αα) Δεκατέσσερις (14) θέσεις στον κλάδο Γραµµατέων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε ογδόντα έξι (86).
αβ) Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού
οριζοµένου σε µία (1).
αγ) Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων, του
συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε µία (1).
αδ) Μία (1) θέση στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων, του
συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε µία (1).
αε) Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε µία (1).
β) Στον τοµέα Υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών
Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών:
βα) πενήντα επτά (57) θέσεις στον κλάδο Γραµµατέων,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζοµένου σε πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδοµήντα επτά (5977),
ββ) δέκα εννέα (19) στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζοµένου σε ογδόντα οκτώ (88),
βγ) διακόσιες δώδεκα θέσεις (212) στον κλάδο ΤΕ
Πληροφορικής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε διακόσιες εβδοµήντα οκτώ (278),
βδ) σαράντα θέσεις (40) στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων -Νυχτοφυλάκων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων
του κλάδου αυτού οριζοµένου σε σαράντα τρεις (43),
βε) δεκαεπτά θέσεις (17) στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζοµένου σε δεκαεπτά (17),

βστ) µία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζοµένου σε µία (1),
βζ) µία (1) θέση στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων, του
συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε µία (1),
βη) είκοσι δύο (22) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Οικονοµολόγων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του
κλάδου αυτού οριζοµένου σε είκοσι δύο (22),
βθ) δεκατρείς (13) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων, του συνολικού αριθµού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε δέκα τρεις
(13),
βι) δέκα (10) θέσεις στον κλάδο ΔΕ οδηγών, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε δέκα (10),
βια) µία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων), του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε µία (1).
γ) Στον τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:
γα) τριάντα τρεις (33) θέσεις στον κλάδο Γραµµατέων,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζοµένου σε οκτακόσιες σαράντα τέσσερις
(844),
γβ) δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του
συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε δώδεκα (12),
γγ) εννέα (9) θέσεις στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζοµένου σε είκοσι επτά (27),
γδ) δύο (2) στον κλάδο ΠΕ Οικονοµολόγων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε δέκα (10),
γε) δέκα (10) στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε δέκα (10),
γστ) δύο (2) στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε πέντε (5),
γζ) τρεις (3) στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζοµένου σε εννέα (9),
γη) τρεις (3) στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζοµένου σε τρεις (3).
Άρθρο 182
Περιορισµοί στο δικαίωµα της παραίτησης δικαστικού
υπαλλήλου - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 214 του ν. 4798/2021
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 214 του ν.
4798/2021 (Α΄ 68) το στοιχείο «δ)» αντικαθίσταται από
το στοιχείο «γ)» και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, αν
κατά την υποβολή της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργηµα ή για πληµµέληµα από εκείνα που αναφέρονται στις περ. α) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της παραίτησης. Αν δεν εκδοθεί οριστική απόφαση από το πειθαρχι-
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κό συµβούλιο µέσα σε ένα (1) έτος από την άσκηση της
πειθαρχικής δίωξης, ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται
να υποβάλει νέα παραίτηση, εφόσον δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη κατ’ αυτού για τα παραπάνω εγκλήµατα.»
Άρθρο 183
Κατάργηση αποκλεισµού του δικαιώµατος παράστασης
προς υποστήριξη κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο Κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3126/2003
Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3126/2003 (Α΄ 66), περί
αποκλεισµού του δικαιώµατος παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο, καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 184
Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση της παρ. 1
και προσθήκη παρ. 2, 3 και 4 στο άρθρο 465 ΠΚ
Στο άρθρο 465 ΠΚ: α) η ισχύουσα διάταξη τίθεται ως
παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο αυτής τροποποιείται ως
προς το πλαίσιο ποινής, β) προστίθενται παρ. 2, 3 και 4
και το άρθρο 465 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 465
1. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα
για τη µετατροπή της ποινής σε χρηµατική ποινή, την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο
εφαρµόζονται για πράξεις που τελέστηκαν µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόµενης συρροής χρηµατικής ποινής του άρθρου 80 του
προϊσχύοντος Ποινικού Κώδικα µε χρηµατική ποινή του
άρθρου 57 ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόµων που εξακολουθούν να ισχύουν σχηµατίζεται συνολική ποινή κατά το
άρθρο 96 ΠΚ.
2. Για τους µέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού
Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α΄ 95)] καταδικασθέντες αµετακλήτως σε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, για τις οποίες καθορίστηκε, σύµφωνα µε της παρ. 1
και 2 του άρθρου 94 ΠΚ, συνολική ποινή υπερβαίνουσα
τα είκοσι (20) ή δεκαπέντε (15) έτη πρόσκαιρης κάθειρξης, καθώς και τα οχτώ (8) ή πέντε (5) έτη φυλάκισης αντίστοιχα, ως εκτιτέα ποινή για την απόλυση υπό όρο
αυτών λογίζονται τα είκοσι (20), δεκαπέντε (15), οχτώ
(8) και πέντε (5) έτη, αντίστοιχα.
3. Τυχόν επιβληθείς µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ποινικός σωφρονισµός σε νεαρούς ενήλικες που
δεν είχαν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους µετατρέπεται µε απόφαση του δικαστηρίου σε
µειωµένη ποινή κατά το άρθρο 133.
4. Υποθέσεις, για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος έχει γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσµατος
ή κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί.»

Άρθρο 185
Μεταβατική διάταξη για την αποδέσµευση
και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων
που δεσµεύθηκαν από την Αρχή καταπολέµησης
της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες
Εκκρεµείς αιτήσεις αποδέσµευσης περιουσιακών στοιχείων ενώπιον της Αρχής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες του
άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) διαβιβάζονται στην
αρµόδια δικαστική Αρχή.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 186
Καταργούµενες διατάξεις
Το άρθρο 10 του ν. 2447/1996 (Α΄ 278) περί αξιόποινων πράξεων επί υιοθεσίας καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 187
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού
Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθµ. 7
του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 16
στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Στo στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄
10) προστίθεται παρ. 16 ως εξής:
«16. Επιπλέον ποσό µέχρι τρία εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθµ. 7.
Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που
εκκρεµούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη
συνέχιση ναυπήγησης του ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 7 και στην
πληρωµή της µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών µετακίνησης
προσωπικού, θα καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.»
(ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό των
µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την 1η Οκτωβρίου 2021, όσο και το χρονικό διάστηµα παράτασης
του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδοχής ε-
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νασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και των εργαζοµένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 31η
Δεκεµβρίου 2021. Το ελληνικό Δηµόσιο επιφυλάσσεται
παντός νοµίµου ή συµβατικού δικαιώµατός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύµβαση υπό στοιχεία 001Β/2000,
είτε από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2021. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο εικοστό τρίτο του ν. 4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο
216 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 67 του ν.
4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α΄
146), το άρθρο 37 του ν. 4734/2020 (Α΄ 196), το άρθρο
151 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), το άρθρο 248 του ν.
4798/2021 (Α΄ 68) και το άρθρο 60 του ν. 4818/2021 (Α΄
124) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Δεκέµβριο
2021.»
Άρθρο 188
Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια
(Υ/Β) του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη εδαφίων
στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),
προστίθενται εδάφια εικοστό δεύτερο και εικοστό τρίτο
ως εξής:
«Επιπλέον ποσό µέχρι δέκα εκατοµµύρια τριακόσιες
χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για
την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιµών των
Υ/Β, κατ’ εφαρµογή των αναγραφόµενων διαδικασιών
στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 61
του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο
του ν. 4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α΄ 196), το άρθρο 152 του ν.
4764/2020 (Α΄ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021 (Α΄
68) και το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Δεκέµβριο 2021.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Άρθρο 189
Διάθεση ποσού από τα έσοδα του Ταµείου Ενεργειακής
Μετάβασης για τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης
και για παρεµφερείς σκοπούς - Τροποποίηση
του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021
Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α΄ 181)
προστίθενται παρ. 5, 6, 7 και 8 και το άρθρο εξηκοστό
πρώτο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού µε την ονοµασία
«Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» - Χορήγηση
επιδότησης λογαριασµού ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου σε καταναλωτές
1. Συστήνεται ειδικός λογαριασµός µε την ονοµασία
«Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής
του ειδικού λογαριασµού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
2. Ο ειδικός λογαριασµός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1
της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
δύναται να χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασµό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179).
3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 επιδότηση της τιµολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασµούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαµηλής τάσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών
καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαµβάνοντας
υπόψη οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά µεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο
τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τη χορήγηση της επιδότησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασµούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προµηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Οικονοµικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερµική µεγαβατώρα (MWhth), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος
εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη χορήγηση της επιδότησης.
5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασµού της παρ. 1
δύναται να επιδοτείται µέρος της δαπάνης για την χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης του άρθρου 79 του ν.
4756/2020 (Α΄ 235). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο. Το ποσό αυτό µεταφέρεται
σε λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου και εµφανίζεται
στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού µε εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδοµα
θέρµανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γε-
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νικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµικών
για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόµατος θέρµανσης.
6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης
χειµερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. µεταφέρει στον λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου της
παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασµού της παρ.
1 ποσό έως ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000) ευρώ,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής απόφασης της
παρ. 5, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Οικονοµικών
προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστος λειτουργίας της
τηλεθέρµανσης του Δήµου Εορδαίας της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και µέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρµανσης του Δήµου µε την υπό κατασκευή µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασµό της
παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος
της ενίσχυσης, τηρουµένων των ενωσιακών κανόνων
περί κρατικών ενισχύσεων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών δύναται να χρηµατοδοτείται από τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 ο ειδικός
λογαριασµός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος που έχει συσταθεί µε το άρθρο 36 του ν.
4508/2017 (Α΄ 200).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤHΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 190
Υπηρεσία ενηµέρωσης για την πρόληψη
από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Στο χρονικό διάστηµα για το οποίο εξακολουθεί να
υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου
διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
για τους σκοπούς της πρόληψης και της αντιµετώπισης
της διασποράς του ιού, µέσω της επίτευξης επαρκούς επιπέδου ανοσίας στον γενικό πληθυσµό της χώρας, δύνανται να αποστέλλονται, µέσω ειδικής υπηρεσίας που
παρέχεται από την ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», γραπτά
µηνύµατα (SMS) ενηµερωτικού ή υποµνηστικού χαρακτήρα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην
υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης. Τα ανωτέρω µηνύµατα αποστέλλονται στον αριθµό κινητού τηλεφώνου
που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο κατά την εγγραφή
του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.
2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται την υπηρεσία
της παρ. 1, ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία που
ορίζεται στην παρ. 1, για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας, που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία Δεδοµένων - Γ.Κ.Π.Δ.). Στο πλαίσιο αυτό, η
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναλαµβάνει, για λογαριασµό του Υπουρ-

γείου Υγείας, τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της υπηρεσίας της παρ. 1 και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων ασφάλειας
των δεδοµένων που υπόκεινται σε επεξεργασία και, κατ’
ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων στη συγκεκριµένη υπηρεσία, και την προστασία των διακινούµενων δεδοµένων από κάθε παραβίαση,
όπως από σκόπιµη ή τυχαία καταστροφή, απώλεια, άνευ
αδείας κοινοποίηση ή προσπέλαση, ενεργώντας σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύµφωνα
µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων (SMS) σε
συνάρτηση µε την επιδηµιολογική κατάσταση της χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργοποιείται η υπηρεσία του
παρόντος.
Άρθρο 191
Σύσταση Μητρώων εµβολιασµένων εξωτερικού
κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Προσθήκη
άρθρου 55Α στον ν. 4764/2020
Στον ν. 4764/2020 (Α΄ 256) προστίθεται νέο άρθρο 55Α
ως εξής:
«Άρθρο 55 Α
Σύσταση Μητρώων εµβολιασµένων εξωτερικού
1. Συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια της περ. (7) του άρθρου
4 του ΓΚΠΔ: α) Μητρώο εµβολιασµένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 µε ψηφιακά επαληθεύσιµο
πιστοποιητικό και β) Μητρώο εµβολιασµένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 µε µη ψηφιακά επαληθεύσιµο πιστοποιητικό µε σκοπό τη διευκόλυνση της
άσκησης των δικαιωµάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, µακροπρόθεσµης παραµονής και εργασίας στο έδαφος της
ελληνικής Επικράτειας των ενδιαφεροµένων προσώπων,
που έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά εµβολιασµού
κατά του κορωνοϊού COVID-19, υπό την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211), τα οποία έχουν εκδοθεί είτε από άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.
είτε από τρίτη χώρα.
2. Αντικείµενο του Μητρώου της περ. α) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν διενεργηθεί: α) σε κράτος
µέλος της Ε.Ε., ή β) σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά
COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953, ή γ) σε τρίτη
χώρα, για τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά της οποίας
έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από
30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 87), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95),
εφόσον τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις είναι ψηφιακά
επαληθεύσιµα.
3. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. α) της
παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική
πλατφόρµα που είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με
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την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή
οι βεβαιώσεις εµβολιασµού που έχει στην κατοχή του το
φυσικό πρόσωπο και των οποίων η εγκυρότητα είναι ψηφιακά επαληθεύσιµη. Η υποβολή της αίτησης δύναται να
πραγµατοποιείται και µε φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
4. Αντικείµενο του Μητρώου της περ. β) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν διενεργηθεί εκτός Ελλάδος µε την επιφύλαξη της παρ. 2.
5. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. β) της
παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική
πλατφόρµα που είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με
την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή
οι βεβαιώσεις εµβολιασµού που έχει στην κατοχή του το
φυσικό πρόσωπο. Η υποβολή της αίτησης δύναται να
πραγµατοποιείται και µε φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
6. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. α)
της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την
έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε.
(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο πρώτο της από 30.5.2021 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021. Μετά την καταχώρισή του στο
Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την έκδοση της βεβαίωσης εµβολιασµού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄
256) ή την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19
της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) εφόσον,
στην τελευταία περίπτωση, έχει προηγουµένως ολοκληρώσει τουλάχιστον µία (1) δόση εµβολιασµού κατά του
κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια. Μετά
από την ολοκλήρωση της καταχώρισής του στα ανωτέρω
Μητρώα το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο δύναται να
αιτηθεί τη διενέργεια εµβολιασµού του εντός της Ελληνικής Επικράτειας είτε πρόκειται για αναµνηστική δόση
για τους ήδη εµβολιασθέντες σε άλλο κράτος µέλος της
Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για εµβολιασµό
προσώπων που ανάρρωσαν από τον κορωνοϊό COVID19, έχοντας νοσήσει σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή
σε τρίτες χώρες. Ως προς τη διαδικασία προγραµµατισµού των συνεδριών εµβολιασµού εφαρµόζεται το άρθρο 57 του ν. 4764/2020. Ως προς: α) το Μητρώο εµβολιασµένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19
µε ψηφιακά επαληθεύσιµο πιστοποιητικό και β) το Μητρώο εµβολιασµένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 µε µη ψηφιακά επαληθεύσιµο πιστοποιητικό εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 55
του ν. 4764/2020.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας των Μητρώων της παρ. 1
και τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτά, τα ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας της πλατφόρµας των παρ. 3 και
5, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία υποβολής αίτησης των παρ. 3 και 5, η
σύσταση ειδικής επιτροπής για τις περιπτώσεις εξέτασης των αιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης,
και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 192
Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού
από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια της περ. (7) του άρθρου
4 του Γ.Κ.Π.Δ.: α) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά
του κορωνοϊού COVID-19 µε ψηφιακά επαληθεύσιµο πιστοποιητικό και β) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 µε µη ψηφιακά επαληθεύσιµο πιστοποιητικό, µε σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης
των δικαιωµάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, µακροπρόθεσµης παραµονής και εργασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας των ενδιαφεροµένων προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, υπό την έννοια του
Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211), τα
οποία έχουν εκδοθεί είτε από άλλο κράτος µέλος της
Ε.Ε. είτε από τρίτη χώρα.
2. Αντικείµενο του Μητρώου της περ. α) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που έχουν λάβει χώρα: α) σε
κράτος µέλος της Ε.Ε. ή β) σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική
πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953 ή γ) σε
τρίτη χώρα, για τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από
30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 87), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95),
εφόσον τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις είναι ψηφιακά
επαληθεύσιµα.
3. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. α) της
παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική
πλατφόρµα που είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με
την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή
οι βεβαιώσεις νόσησης που έχει στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο και των οποίων η εγκυρότητα είναι ψηφιακά επαληθεύσιµη. Η υποβολή της αίτησης δύναται να
πραγµατοποιείται και µε φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
4. Αντικείµενο του Μητρώου της περ. β) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των περιστατικών νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν λάβει χώρα εκτός Ελλάδας, µε την επιφύλαξη της παρ. 2.
5. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. β) της
παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική
πλατφόρµα που είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με
την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή
οι βεβαιώσεις εµβολιασµού που έχει στην κατοχή του το
φυσικό πρόσωπο. Η υποβολή της αίτησης δύναται να
πραγµατοποιείται και µε φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
6. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. α)
της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την
έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε.
(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο πρώτο της από 30.5.2021 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
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θρο 1 του ν. 4806/2021. Μετά την καταχώρισή του στο
Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ.
2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προηγουµένως ολοκληρώσει τουλάχιστον µία (1) δόση εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην
Ελληνική Επικράτεια. Μετά από την ολοκλήρωση της καταχώρισής του στα ανωτέρω Μητρώα το ενδιαφερόµενο
φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια εµβολιασµού του εντός της Ελληνικής Επικράτειας είτε πρόκειται για αναµνηστική δόση για τους ήδη εµβολιασθέντες σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες
είτε πρόκειται για εµβολιασµό προσώπων που ανάρρωσαν από τον κορωνοϊό COVID-19, έχοντας νοσήσει σε
άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. Ως προς
τη διαδικασία προγραµµατισµού των συνεδριών εµβολιασµού εφαρµόζεται το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α΄
256). Για: α) το Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά
του κορωνοϊού COVID-19 µε ψηφιακά επαληθεύσιµο πιστοποιητικό και β) το Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού
κατά του κορωνοϊού COVID-19 µε µη ψηφιακά επαληθεύσιµο πιστοποιητικό εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ.
3 έως 8 και 10 έως 12 του άρθρου εικοστού ενάτου του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας των Μητρώων της παρ. 1
και τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτά, τα ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας της πλατφόρµας των παρ. 3 και
5, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία υποβολής αίτησης των παρ. 3 και 5, η
σύσταση ειδικής επιτροπής για τις περιπτώσεις εξέτασης των αιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης
και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 193
Ρυθµίσεις για την καταβολή επιχορήγησης
προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών µέτρων
των εµβολιασθέντων ατόµων - Αντικατάσταση
της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021
Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α' 118), για
την επιχορήγηση που καταβάλλει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Κοινωνία της Πληροφορίας
(Κ.τ.Π.) Μ.Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και
την εφαρµογή του παρόντος, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10237110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου
Οικονοµικών.»

Άρθρο 194
Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Τροποποίηση
των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν.
4782/2021 (Α΄ 36): α) τροποποιείται ως προς τον κύκλο
των δικαιούµενων προσώπων για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κ.Ε.Π., β) διορθώνεται η παραποµπή
στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ως προς το ορθό, σε παραποµπή στην παρ. 2 και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) µε τη γνωστοποίηση του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή µε την προσκόµιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, β) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Οµογενούς, γ) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, δ) διαβατηρίου, ε) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαµονής και στ)
άλλου εγγράφου ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα
από τα στοιχεία της παρ. 2 προκύπτουν από τα ανωτέρω
έγγραφα ταυτοποίησης. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται
να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού, χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόµενων, καθώς και από άλλες διοικητικές δοµές
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 248 του ν.
4782/2021 (Α΄ 36) προστίθεται ο Υπουργός Οικονοµικών
για την έκδοση της προβλεπόµενης κοινής απόφασης
και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και
Ασύλου, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούµενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή µετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία
που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) και να ρυθµίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια
απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούµενων προσώπων για τα οποία χορηγείται προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα
Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς
και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, δύναται να καθορίζεται η διοικητική δοµή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 για τη χορήγηση του προσωρινού
Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε
άλλη, ειδικότερη ή τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.»
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Άρθρο 195
Τροποποίηση καταργούµενων διατάξεων
του ν. 4727/2020 - Αντικατάσταση της περ. 14
του άρθρου 108 του ν. 4727/2020
1. Στην περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184) προστίθενται οι λέξεις «Οι παρ. 1, 2 και 3»,
διορθώνεται ο αριθµός ΦΕΚ της από 13.4.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου και η παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου
της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104).»
2. Οι παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 εξακολουθούν να ισχύουν από 23.9.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 196
Ανοικτό πρόγραµµα νέων θέσεων εργασίας για την
πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»
1. Θεσπίζεται ανοικτό πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την ονοµασία «Πρώτο Ένσηµο».
2. Σκοπός του προγράµµατος είναι η διευκόλυνση των
νέων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και η οµαλή ένταξή τους σε αυτή, µε στόχο την καταπολέµηση
της νεανικής ανεργίας.
3. Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι νέοι, ηλικίας
δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι
δεν διαθέτουν καµιά προηγούµενη προϋπηρεσία εξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα ή του δηµοσίου τοµέα υπό την έννοια της περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
συµπεριλαµβανοµένων και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα που δεν περιλαµβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
4. α) Κάθε νέα θέση εξαρτηµένης εργασίας, πλήρους
απασχόλησης, αορίστου ή ορισµένου χρόνου, που δηµιουργείται σύµφωνα µε το παρόν πρόγραµµα, σε εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που
αυτοί δραστηριοποιούνται, επιδοτείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό µε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
β) Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας µερικής απασχόλησης, η επιδότηση της υποπαρ. α) µειώνεται στο ήµισυ.
γ) Αν η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ορισµένου χρόνου διάρκειας µικρότερης των έξι (6) µηνών, η
νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά µε τον χρόνο
απασχόλησης και το είδος της σύµβασης (πλήρους ή µερικής).
5. α) Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων
(1.200) ευρώ καταβάλλεται ως εξής:

αα) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαµβανόµενο νέο, επιµεριζόµενο σε
έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, επιπλέον του µηνιαίου
µισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
αβ) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαµβανόµενου νέου,
για την κάλυψη µέρους της µισθολογικής δαπάνης.
β) Σε περίπτωση σύµβασης εργασίας µερικής απασχόλησης, για την καταβολή της επιδότησης της υποπαρ. β)
της παρ. 4 εφαρµόζεται αναλογικά η υποπαρ. α) της παρούσας παραγράφου.
6. Για την καταβολή του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
εφαρµόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζοµένων, οι κείµενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας.
7. Η επιχείρηση µπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούµενο στο ανοιχτό πρόγραµµα νέων επιδοτούµενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α’ 181) µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
8. Οι ωφελούµενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος, δεν µπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συµβάσεις εργασίας
των ανωτέρω δεν µπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η επιχειρηµατική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαµβάνονται αναστέλλεται µε εντολή δηµόσιας αρχής.
9. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται µε το παρόν
είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας.
10. Για την ένταξή τους στο παρόν πρόγραµµα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ») του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις µία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά µέσο
όρο τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων για το διάστηµα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξηµένο κατά
τον αριθµό των νέων επιδοτούµενων συµβάσεων εργασίας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση
δεν λαµβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται µε τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης, οι όροι συνδυασµού
µε άλλα προγράµµατα, και κάθε όρος και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα του παρόντος άρθρου, καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του νεοπροσλαµβανοµένου νέου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ρυθµίζεται κάθε
ειδικότερο ζήτηµα και αναγκαία λεπτοµέρεια σε σχέση
µε τα ανωτέρω έντυπα.
13. Το πρόγραµµα ισχύει από 1.1.2022 έως 31.12.2022.
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Άρθρο 197
Επέκταση του ανοιχτού προγράµµατος
εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούµενων θέσεων
εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 1 και 12
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄
181), περί της θέσπισης ανοιχτού προγράµµατος εκατό
χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούµενων θέσεων εργασίας, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραµµα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δηµιουργία
εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας. Από
1η.1.2022 οι νέες θέσεις εργασίας του πρώτου εδαφίου
αυξάνονται κατά πενήντα χιλιάδες (50.000).»
2. Στην παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, στην
οποία περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη, επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο,
ως προς το αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 12 του
άρθρου 28 διαµορφώνεται ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, η ηµεροµηνία βάσει της οποίας
οι νέες θέσεις εργασίας είναι επιπρόσθετες των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, το ύψος της επιδότησης, η περαιτέρω επέκταση του προγράµµατος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση, για ειδικότερες κατηγορίες επιχειρήσεων και ωφελουµένων, όπως βάσει χωρικής οριοθέτησης, επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή εξαιτίας έκτακτου φαινοµένου φυσικών καταστροφών δύνανται να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο πρόγραµµα, καθώς και το
ύψος της επιδότησης, η χρονική διάρκεια των συµβάσεων εργασίας των ωφελουµένων και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 198
Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος
για τον µήνα Δεκέµβριο 2021
Για τον µήνα Δεκέµβριο 2021, η µηνιαία εισοδηµατική
ενίσχυση των ωφελούµενων µονάδων του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β΄ 3359), υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 30ή.11.2021, εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο
διπλάσιο. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείµενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι
εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηµατικής ενίσχυσης του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ και
κατά παρέκκλιση του ανώτατου µηνιαίου ορίου του εγγυηµένου ποσού και των ανώτατων µηνιαίων ορίων ανά
ωφελούµενη µονάδα, όπως τα όρια αυτά ορίζονται στο
άρθρο 2 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. Η καταβολή της προσαύξησης προηγείται της τακτικής καταβολής της µηνιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης και πραγµατοποιείται την 15η.12.2021.

Άρθρο 199
Επέκταση ρύθµισης ασφαλιστικών εισφορών Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32
του ν. 4756/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235),
περί ρύθµισης των ασφαλιστικών εισφορών προστίθεται
τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 1 του άρθρου 32 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η προθεσµία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων επαγγελµατιών, η οποία παρατάθηκε µέχρι
την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), τα άρθρα εικοστό τρίτο και εικοστό πέµπτο της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το άρθρο 10 του
ν. 4684/2020 και το άρθρο πέµπτο της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται εκ νέου µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, µετά τη λήξη της
παράτασης της προθεσµίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής έως και εβδοµήντα δύο (72) µηνιαίων δόσεων.
Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να
υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς
ρύθµισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες που επλήγησαν λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για εργοδότες, αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες,
στους οποίους επιβλήθηκε το µέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστηµα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθµιση, µετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ.
ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), από
27.10.2020 έως τη δηµοσίευση του παρόντος.»
Άρθρο 200
Παράταση συµβάσεων καθαριότητας e-ΕΦΚΑ
1. Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας µε
αναδόχους που έχουν συνάψει οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές διοικητικές µονάδες του άρθρου 6 του
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ν. 4412/2016 (Α΄ 147), που υπάγονται στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), όπως
αυτές ορίζονται µε την υπ. αριθµ. 59679/12.3.2020 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ (Β΄ 831), καθώς
και η Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, παρατείνονται αυτοδίκαια, από τη λήξη τους, µέχρι την ολοκλήρωση των
εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστηµα όχι πέραν των έξι (6) µηνών από τη λήξη τους, οπότε και λύονται αυτοδίκαια.
2. Η παρ. 1 ισχύει από 31.10.2021.
Άρθρο 201
Έκτακτα και επείγοντα µέτρα για την προστασία των
θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισµό της 27ης.9.2021
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια της
Περιφέρειας Κρήτης που έπληξε ο σεισµός της
27ης.9.2021 και υπέστησαν υλικές ζηµιές, όπως αυτές
βεβαιώνονται από Δελτίο Επανελέγχου µε το οποίο το
κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας µε την
οποία το κτίριο έχει κριθεί µη κατοικήσιµο ή Πρωτόκολλο
Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή όλων των εργαζοµένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί
µέχρι και την 26η.9.2021, από την ηµεροµηνία εκδήλωσης του σεισµού και κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα
τριών (3) µηνών.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να µην προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστηµα για το οποίο θέτουν τις συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων τους σε αναστολή, σύµφωνα µε την παρ. 1.
Αν προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία
συµβάσεων εργασίας, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 που κάνουν
χρήση της παρούσας ρύθµισης υποχρεούνται µετά από
τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης
για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της αναστολής.
4. Οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύµβαση εργασίας
τελεί σε αναστολή, σύµφωνα µε την παρ. 1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά µήνα,
που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ηµέρες, κατ’ αναλογία
των ηµερών διάρκειας της αναστολής των συµβάσεων
εργασίας τους, καθώς και αναλογίας δώρου Χριστουγέννων. Στους εργαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Οι ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό
διάστηµα αναστολής της σύµβασης εργασίας, καθώς και
για το δώρο Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό

διάστηµα αυτό, υπολογίζονται επί του ονοµαστικού τους
µισθού. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζοµένων, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη.
5. Οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες της
παρ. 1, των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει λυθεί µε
καταγγελία κατά το χρονικό διάστηµα από την
27η.9.2021 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης,
ως αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου
τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
4682/2020, από την ηµεροµηνία λύσης της εργασιακής
σχέσης τους και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν των
τριών (3) µηνών. Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534)
ευρώ ανά µήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ηµέρες, εφόσον δεν έχουν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µε άλλον εργοδότη ή δεν λαµβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ). Στους εργαζόµενους του πρώτου εδαφίου παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί
του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Η αποζηµίωση των παρ. 4 και 5 είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄
167), δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο
εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.
7. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και
την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων των παρ. 4
και 5, καθώς και η αναλογία του δώρου Χριστουγέννων
των εργαζοµένων της παρ. 4 καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
8. Για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από
τους εργαζόµενους της παρ. 4, η επιχείρηση - εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο
Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»)
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε την οποία δηλώνει τους εργαζόµενους των οποίων οι
συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η επιχείρηση
- εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στον
εργαζόµενο, δηλώνοντάς του και τον αριθµό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης του στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
9. Προκειµένου για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού, οι δικαιούχοι εργαζόµενοι της παρ. 4, µετά από
την γνωστοποίηση της παρ. 8, καθώς και οι δικαιούχοι
της παρ. 5 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ειδικού µηχανισµού
στήριξης των εργαζοµένων (supportemployees.services.gov.gr), µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), η οποία τηρείται στη Γενική Διεύ-
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θυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής
Γραµµατείας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρµα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη
χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων συµπεριλαµβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόµατα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα
στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασµού
IBAN, τα οποία διασταυρώνονται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικά για την
περίπτωση των εργαζοµένων της παρ. 4, στην υπεύθυνη
δήλωση των δικαιούχων συµπεριλαµβάνεται και ο αριθµός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης
του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εξειδικεύεται η
χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος, δύναται να τροποποιείται η ηµεροµηνία έναρξης
της ένταξης στο µέτρο της αναστολής συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων και καταβολής αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού, καθώς και το απώτατο χρονικό όριο της αναστολής, να ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης
των επιχειρήσεων στο µέτρο της αναστολής, οι όροι, οι
προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος και η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα και αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ειδικώς για την εφαρµογή του
παρόντος µέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη
Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της
Γενικής Γραµµατείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 202
Δελτία ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015
Στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133),
περί του περιεχοµένου του εκπεµπόµενου προγράµµατος, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται
το πρώτο εδάφιο, ως προς την ώρα έναρξης του χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου οι πάροχοι γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου υποχρεούνται να µεταδίδουν δελτία ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα, µε ταυτόχρονη αναγραφή́ υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά́ (7) λεπτών της ώρας, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) τροποποιείται το νέο τρίτο εδάφιο, ώστε οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας να επιλέγονται από́ τους παρόχους περιεχοµένου όχι µετά από γνώµη, αλλά µετά από́ πρόταση της Οµοσπονδίας
Κωφών Ελλάδος, και η παρ. 6 του άρθρου 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Η µετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηµατική́
γλώσσα, µε ταυτόχρονη αναγραφή́ υποτίτλων, διάρκειας
τουλάχιστον επτά́ (7) λεπτών της ώρας µεταξύ́ των ωρών 13:00 έως 23:00 είναι υποχρεωτική́ για τους παρόχους γενικού́ ενηµερωτικού́ περιεχοµένου. Επιπρόσθετα
οι πάροχοι γενικού́ ενηµερωτικού́ περιεχοµένου οφείλουν να διαθέτουν ως κατ’ αίτηση περιεχόµενο (video on
demand) µέσω του επίσηµου ιστοτόπου τους χωρίς χρέωση για τον χρήστη τα δελτία ειδήσεων του πρώτου εδαφίου για περίοδο τουλάχιστον µιας εβδοµάδας από́
την ηµεροµηνία µετάδοσής τους. Οι παρουσιαστές της
ελληνικής νοηµατικής γλώσσας επιλέγονται από́ τους
παρόχους περιεχοµένου µετά από́ πρόταση της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εµποδίζουν τους παρόχους περιεχοµένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόµων, σύµφωνα
µε το άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, όπως έχει ενσωµατωθεί στην εθνική́ έννοµη τάξη.»
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 203
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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